
 
 
 
Právní rámec pro ochranu osobních údajů 

 
Právním rámcem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES. 

Dne 1. února 2012 přijal Účetní dvůr prováděcí pravidla v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 (srov. rozhodnutí 
č. 11/2012 ze dne 1. 2. 2012). 

Další dokumenty, které jsou relevantní v souvislosti s ochranou soukromí: 

• Smlouva o Evropské unii 

• Listina základních práv EU 
Evropská unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v listině základních práv a poprvé je v ní uznáno zvláštní 
právo na ochranu osobních údajů.  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) 
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 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány 
za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 
ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dřívější nařízení vztahující se na orgány, agentury 
nebo subjekty EU) 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (dřívější směrnice platná v EU před tím, než vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR)) 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES 
ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 
(směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES 
ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy 

• Nařízení (EU) č. 910/2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a 
o zrušení směrnice 1999/93/ES 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 
ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Vzhledem 
k tomu, že nařízení č. 1049/2001 se nevztahuje na Účetní dvůr, přijal Účetní dvůr následující rozhodnutí platné 
od 1. března 1997 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=CS
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=CS


 
• Rozhodnutí EÚD č. 18/97, 

kterým se stanoví vnitřní pravidla pro vyřizování žádostí o přístup k dokumentům, které se nacházejí v držení 
Účetního dvora  

• Rozhodnutí EÚD č. 12/2005, 
ze dne 10. března 2005, kterým se stanoví podmínky, omezení a postupy platné pro přístup veřejnosti 
k dokumentům Účetního dvora a zrušuje rozhodnutí EÚD č. 18/97 

• Rozhodnutí č. 14/2009, 
kterým se mění rozhodnutí č. 12/2005 Účetního dvora o přístupu veřejnosti k dokumentům Účetního dvora 

• Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 
ze dne 1. února 1983 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského 
společenství pro atomovou energii veřejnosti 

• Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1700/2003 
ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů 
Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti 

• Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
s ohledem na to, že cílem Rady Evropy je uznávat, zachovávat a chránit lidská práva a základní svobody, kterým 
je i právo na ochranu soukromí 

• Úmluva č. 108 Rady Evropy 
Zaručuje práva a základní svobody každého jednotlivce, zejména právo na ochranu soukromí, s ohledem na 
rostoucí přeshraniční pohyb automaticky zpracovávaných údajů. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES 
 ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním 
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 
2002/58/ES 

• Směrnice 2009/136/ES, 
kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro 
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES  
ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 
obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/66/ES  
ze dne 15. prosince 1997 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví telekomunikací, nahrazená 
směrnicí 2002/58/ES 

• Rámcové nařízení Rady 2008/977/SVV 
ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech, které již není v platnosti a bylo nahrazeno směrnicí (EU) 2016/680 

Další související dokumenty 

• Služební řád úředníků Evropských společenství 
• Protokol o výsadách a imunitách Společenství 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=cs
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014cs.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=CS
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ECS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=CS

