Úplné zn ní zákona o ochran osobních údaj
101/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000
o ochran osobních údaj a o zm n n kterých zákon ,
ve zn ní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001 Sb., zákona *.
107/2002 Sb., zákona *. 309/2002 Sb., zákona *. 310/2002 Sb. a zákona *. 517/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákon

eské republiky:

/ÁST PRVNÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ;

HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1
PAedm t úpravy
Zákon upravuje ochranu osobních údaj o fyzických osobách, práva a povinnosti p$i zpracování t chto
údaj a stanoví podmínky, za nichž se uskute&'uje jejich p$edávání do jiných stát .

§2
(1) Z$izuje se Ú$ad pro ochranu osobních údaj se sídlem v Praze (dále jen "Ú$ad").
(2) Ú$adu jsou sv $eny kompetence úst$edního správního ú$adu pro oblast ochrany osobních údaj v
rozsahu stanoveném tímto zákonem.

§3
P sobnost zákona

(1) Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy,
jiné orgány ve$ejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon
nestanoví jinak.
(2) Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údaj , a1 k n mu dochází automatizovan
nebo jinými prost$edky.
(3) Zákon se nevztahuje na zpracování osobních údaj , které provádí fyzická osoba výlu&n pro
osobní pot$ebu.
(4) Zákon se nevztahuje na nahodilé shromaž4ování osobních údaj , pokud tyto údaje nejsou dále
zpracovávány. Dále se zákon nevztahuje na nahodilé shromaž4ování osobních údaj v rozsahu
nezbytném pro výkon nezávislého povolání, které není živností ani jiným podnikáním podle zvláštních
zákon ,1a) které stanoví povinnost ml&enlivosti.
(5) Zpracování osobních údaj pro ú&ely statistické a archivnictví stanoví zvláštní zákony.2), 3)
(6) Ustanovení § 5, 9, 11, 16 a 27 tohoto zákona se nepoužijí pro zpracování osobních údaj
a) zpravodajskými službami,4)
b) Policií eské republiky, v&etn její Národní úst$edny Interpolu, p$i odhalování trestné &innosti,5)
c) Ministerstvem financí v rámci finan&n -analytické &innosti podle zvláštního právního p$edpisu,6)
d) Národním bezpe&nostním ú$adem p$i provád ní bezpe&nostních prov rek a ov $ování bezpe&nostní
zp sobilosti fyzických osob podle zvláštního právního p$edpisu,7)
e) Ministerstvem vnitra p$i vydávání osv d&ení podle zvláštního právního p$edpisu,8) p$i vydávání
krycích doklad 9) a p$i &innosti útvaru inspekce ministra vnitra,10)
f) orgány p$íslušnými ke zp$ístup'ování svazk vzniklých &inností bývalé Státní bezpe&nosti podle
zvláštního zákona, 10a) pokud tento zvláštní zákon nestanoví jinak.
1a) Nap$íklad zákon &. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 358/1992 Sb.,
o notá$ích a jejich &innosti, ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 237/1991 Sb., o patentových
zástupcích, ve zn ní zákona &. 14/1993 Sb., zákon &. 523/1992 Sb., o da'ovém poradenství a Komo$e
da'ových poradc eské republiky, zákon &. 254/2000 Sb., o auditorech, zákon &. 36/1967 Sb., o
znalcích a tlumo&nících.
2) Zákon &. 89/1995 Sb., o státní statistické služb . Zákon &. 158/1999 Sb., o s&ítání lidu, dom a byt
v roce 2001.
3) Zákon &. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve zn ní zákona &. 343/1992 Sb.
4) Zákon &. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách eské republiky, ve zn ní zákona &. 118/1995
Sb.

5) Zákon &. 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní pozd jších p$edpis .
6) Zákon &. 61/1996 Sb., o n kterých opat$eních proti legalizaci výnos z trestné &innosti a o zm n a
dopln ní souvisejících zákon , ve zn ní zákona &. 15/1998 Sb.
7) Zákon &. 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skute&ností a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p$edpis .
8) Zákon &. 451/1991 Sb., kterým se stanoví n které další p$edpoklady pro výkon n kterých funkcí ve
státních orgánech a organizacích eské a Slovenské Federativní Republiky, eské republiky a
Slovenské republiky, ve zn ní pozd jších p$edpis . Zákon &. 279/1992 Sb., o n kterých dalších
p$edpokladech pro výkon n kterých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním p$íslušník
Policie eské republiky a p$íslušník Sboru nápravné výchovy eské republiky, ve zn ní pozd jších
p$edpis .
9) § 34a zákona &. 283/1991 Sb.
10) § 2 odst. 4 zákona &. 283/1991 Sb.
10a) Zákon &. 140/1996 Sb., o zp$ístupn ní svazk vzniklých &inností bývalé Státní bezpe&nosti, ve
zn ní zákona &. 107/2002 Sb.

§4
Vymezení pojm
Pro ú&ely tohoto zákona se rozumí
a) osobním údajem jakýkoliv údaj týkající se ur&eného nebo ur&itelného subjektu údaj . Subjekt
údaj se považuje za ur&ený nebo ur&itelný, jestliže lze na základ jednoho &i více osobních údaj
p$ímo &i nep$ímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je t$eba ke zjišt ní identity
subjektu údaj nep$im $ené množství &asu, úsilí &i materiálních prost$edk ,
b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém p vodu,
politických postojích, &lenství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém p$esv d&ení,
trestné &innosti, zdravotním stavu a sexuálním život subjektu údaj ,
c) anonymním údajem takový údaj, který bu4 v p vodním tvaru nebo po provedeném zpracování
nelze vztáhnout k ur&enému nebo ur&itelnému subjektu údaj ,
d) subjektem údaj fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
e) zpracováním osobních údaj jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo
zpracovatel systematicky provád jí s osobními údaji, a to automatizovan nebo jinými prost$edky.
Zpracováním osobních údaj se rozumí zejména shromaž4ování, ukládání na nosi&e informací,
zp$ístup'ování, úprava nebo pozm 'ování, vyhledávání, používání, p$edávání, ší$ení, zve$ej'ování,
uchovávání, vým na, t$íd ní nebo kombinování, blokování a likvidace,
f) shromažEováním osobních údaj systematický postup nebo soubor postup , jehož cílem je
získání osobních údaj za ú&elem jejich dalšího uložení na nosi& informací pro jejich okamžité nebo
pozd jší zpracování,

g) uchováváním osobních údaj udržování údaj v takové podob , která je umož'uje dále
zpracovávat,
h) blokováním osobních údaj vytvo$ení takového stavu, p$i kterém je osobní údaj ur&itou dobu
nep$ístupný a nelze jej jinak zpracovávat,
i) likvidací osobních údaj se rozumí fyzické zni&ení jejich nosi&e, jejich fyzické vymazání nebo
jejich trvalé vylou&ení z dalších zpracování,
j) správcem každý subjekt, který ur&uje ú&el a prost$edky zpracování osobních údaj , provádí
zpracování a odpovídá za n j. Zpracováním osobních údaj m že správce zmocnit nebo pov $it
zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
k) zpracovatelem každý subjekt, který na základ zvláštního zákona nebo pov $ení správcem
zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona,
l) zveAejn ným osobním údajem osobní údaj zp$ístupn ný zejména hromadnými sd lovacími
prost$edky, jiným ve$ejným sd lením nebo jako sou&ást ve$ejného seznamu.

HLAVA II
PRÁVA A POVINNOSTI PFI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ;

§5
(1) Správce je povinen
a) stanovit ú&el, k n muž mají být osobní údaje zpracovány,
b) stanovit prost$edky a zp sob zpracování osobních údaj ,
c) zpracovávat pouze pravdivé a p$esné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je
povinen ov $ovat, zda jsou osobní údaje pravdivé a p$esné. Zjistí-li správce, že jím zpracovávané
údaje nejsou s ohledem na stanovený ú&el pravdivé a p$esné, zejména k námitce subjektu údaj , je
povinen je blokovat a bez zbyte&ného odkladu opravit nebo doplnit. Nelze-li je opravit nebo doplnit,
musí je bez zbyte&ného odkladu zlikvidovat. Nepravdivé, nep$esné nebo neov $ené osobní údaje lze
zpracovávat pouze v p$ípad , stanoví-li tak zvláštní zákon.11) Tyto údaje se musí náležit ozna&it a vést
odd len od ostatních osobních údaj ,
d) shromaž4ovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému ú&elu a v rozsahu nezbytném pro
napln ní stanového ú&elu,

e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k ú&elu jejich zpracování. Po uplynutí této
doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro ú&ely statistické, v decké a pro ú&ely
archivnictví. P$i použití pro tyto ú&ely je t$eba dbát práva na ochranu p$ed neoprávn ným
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údaj ,
f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s ú&elem, k n muž byly shromážd ny, pokud zvláštní
zákon nestanoví jinak. Zpracovávat k jinému ú&elu lze osobní údaj, jen pokud k tomu dal subjekt
údaj souhlas,
g) shromaž4ovat osobní údaje pouze otev$en ; je vylou&eno shromaž4ovat údaje pod záminkou
jiného ú&elu nebo jiné &innosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
h) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným ú&el m, pokud zvláštní zákon nestanoví
jinak.
(2) Správce m že zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údaj . Bez tohoto souhlasu
je m že zpracovávat,
a) jestliže provádí zpracování stanovené zvláštním zákonem nebo nutné pro pln ní povinností
stanovených zvláštním zákonem,12)
b) jestliže je nezbytné, aby subjekt údaj mohl vstoupit do jednání o smluvním vztahu nebo aby plnil
ujednání smlouvy uzav$ené se správcem,
c) pokud je to nezbytn t$eba k ochran d ležitých zájm subjektu údaj . V tomto p$ípad je t$eba bez
zbyte&ného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukon&it zpracování a
údaje zlikvidovat,
d) jedná-li se o oprávn n zve$ejn né osobní údaje v souladu se zvláštním právním p$edpisem.13) Tím
však není dot&eno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údaj ,
e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce; takové zpracování osobních údaj však nesmí být v
rozporu s právem subjektu údaj na ochranu jeho soukromého a osobního života, nebo
f) pokud je to nezbytné pro výkon oprávn né &innosti politických stran, politických hnutí, ob&anských
sdružení, odborových organizací, církví nebo náboženských spole&ností.
(3) Provádí-li správce zpracování osobních údaj na základ zvláštního zákona,12) je povinen dbát
práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údaj .
(4) Bez souhlasu subjektu údaj lze osobní údaje zpracovávat pro ú&ely statistické nebo v decké. Pro
tyto ú&ely zpracování je nutno osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné. P$i zpracování
osobních údaj pro tyto ú&ely je však nutno zajistit požadovanou úrove' jejich zabezpe&ení podle §
13.

(5) Souhlasem podle odstavce 2 však nemohou být dot&eny povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a
g). Ze souhlasu musí být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému ú&elu, na jaké
období a kdo jej poskytuje. Souhlas m že být kdykoliv odvolán, pokud se subjekt údaj se správcem
výslovn nedohodne jinak. Tento souhlas musí správce prokázat po dobu zpracování osobních údaj ,
k jejichž zpracování byl dán souhlas.
(6) Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údaj za ú&elem nabízení obchodu nebo
služeb subjektu údaj , lze pro tento ú&el použít jméno, p$íjmení a adresu subjektu údaj , pokud tyto
údaje byly získány z ve$ejného seznamu nebo v souvislosti se svojí &inností jakožto správce nebo
zpracovatele. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím
subjekt údaj vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjád$it písemn . Bez souhlasu
subjektu údaj nelze k uvedeným údaj m p$i$azovat další osobní údaje.
(7) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 6, m že tyto údaje p$edat jinému správci
pouze za spln ní t chto podmínek:
a) údaje subjektu údaj byly získány v souvislosti s &inností správce nebo se jedná o zve$ejn né osobní
údaje,
b) údaje budou využívány pouze za ú&elem nabízení obchodu a služeb,
c) subjekt údaj byl o tomto postupu správce p$edem informován a nevyslovil s tímto postupem
nesouhlas.
(8) Jiný správce, kterému byly p$edány údaje podle odstavce 7, nesmí tyto údaje p$edávat jiné osob .
(9) Nesouhlas se zpracováním podle odstavce 7 písm. c) musí subjekt údaj u&init písemn . Správce je
povinen informovat každého správce, kterému p$edal jméno, p$íjmení a adresu subjektu údaj , o tom,
že subjekt údaj vyslovil nesouhlas se zpracováním.
(10) Za ú&elem vylou&ení možnosti, že jméno, p$íjmení a adresa subjektu údaj budou opakovan
použity k nabídce obchodu a služeb, je správce oprávn n dále zpracovávat pro svoji vlastní pot$ebu
jméno, p$íjmení a adresu subjektu údaj p$esto, že subjekt údaj vyslovil nesouhlas podle odstavce 6.
11) Nap$íklad zákon &. 89/1995 Sb., zákon &. 153/1994 Sb., ve zn ní zákona &. 118/1995 Sb., a zákon
&. 283/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p$edpis .
12) Nap$íklad zákon &. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon
o vysokých školách), zákon &. 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve školství, ve zn ní
pozd jších p$edpis , zákon &. 153/1994 Sb., ve zn ní zákona &. 118/1995 Sb., a zákon &. 61/1996 Sb.,
ve zn ní zákona &. 15/1998 Sb.
13) Zákon &. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informa&ních prost$edcích,
ve zn ní pozd jších p$edpis .

§6

Pokud zmocn ní nevyplývá z právního p$edpisu, m že správce se zpracovatelem uzav$ít smlouvu o
zpracování osobních údaj . Smlouva musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Musí v ní být
zejména výslovn uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým ú&elem a na jakou dobu se uzavírá. Jestliže
zpracovatel ve smlouv neposkytne dostate&né záruky o technickém a organiza&ním zabezpe&ení
ochrany osobních údaj , je taková smlouva neplatná.

§7
Povinnosti stanovené v § 5 platí obdobn také pro zpracovatele.

§8
Jestliže zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, je povinen jej na
to neprodlen upozornit a ukon&it zpracování osobních údaj . Pokud tak neu&iní, odpovídá za škodu,
která subjektu údaj vznikla, spole&n a nerozdíln se správcem údaj . Tím není dot&ena jeho
odpov dnost podle tohoto zákona.

§9
Citlivé údaje
Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže
a) subjekt údaj dal ke zpracování výslovný souhlas. Souhlas musí být dán písemn , podepsán
subjektem údaj a musí z n ho být z$ejmé, k jakým údaj m je dáván, jakému správci údaj , k jakému
ú&elu, na jaké období a kdo jej poskytuje. Souhlas m že subjekt údaj kdykoliv odvolat. Správce je
povinen p$edem subjekt údaj o jeho právech pou&it. Tento souhlas musí správce uschovat po dobu
zpracování osobních údaj , k jejichž zpracování byl souhlas dán,
b) je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údaj nebo jiné osoby nebo odvrácení
bezprost$edního závažného nebezpe&í hrozícího jejich majetku, pokud není možno jeho souhlas získat
zejména z d vod fyzické, duševní &i právní nezp sobilosti, v p$ípad , že je nezv stný nebo z jiných
podobných d vod . Správce musí ukon&it zpracování údaj , jakmile pominou uvedené d vody, a
údaje musí zlikvidovat, ledaže by subjekt údaj dal k dalšímu zpracování souhlas,
c) se jedná o poskytování zdravotní pé&e,14) jakož i jiné posuzování zdravotního stavu podle zvláštního
právního p$edpisu, zejména pro ú&ely sociálního zabezpe&ení,15) nebo
d) je tak stanoveno zvláštním zákonem.16)
14) Zákon &. 20/1966 Sb., o pé&i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p$edpis .

15) Nap$íklad zákon &. 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe&ení, ve zn ní
pozd jších p$edpis .
16) Nap$íklad zákon &. 48/1997 Sb., o ve$ejném zdravotním pojišt ní a o zm n a dopln ní n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojiš1ovnách, ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojiš1ovn eské republiky, ve zn ní pozd jších p$edpis , a zákon &. 158/1999
Sb.

§ 10
P$i zpracování osobních údaj správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údaj neutrp l újmu na svých
právech, zejména na právu na zachování lidské d stojnosti, a také dbá na ochranu p$ed neoprávn ným
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údaj .

§ 11
(1) Správce je p$ed zahájením zpracování osobních údaj povinen subjekt údaj $ádn a v&as písemn
informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký ú&el budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým
zp sobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zp$ístupn ny &i komu jsou
ur&eny, nejsou-li subjektu údaj tyto informace již známy.
(2) Správce musí dále subjekt údaj pou&it o tom, zda je podle zákona povinen pro zpracování osobní
údaje poskytnout, jaké d sledky budou vyvozeny, pokud tak neu&iní, a kdy je oprávn n odmítnout
poskytnutí osobních údaj nebo zda poskytnutí osobních údaj je dobrovolné.
(3) Správce musí subjekt údaj informovat o jeho právu k p$ístupu k osobním údaj m, jakož i o
dalších právech stanovených v § 21 tohoto zákona.
(4) Jestliže správce nezískal osobní údaje od subjektu údaj , je povinen bezodkladn poskytnout
subjektu údaj na základ písemné žádosti informace o tom, kdo správci osobní údaje poskytl (zdroj
osobních údaj ).
(5) Informace podle odstavc 1 až 4 není povinen správce poskytovat, pokud
a) zpracovává osobní údaje výlu&n pro ú&ely statistické, v decké nebo archivnictví,
b) zpracování osobních údaj mu ukládá zákon nebo je takových údaj t$eba k uplatn ní práv a
povinností vyplývajících ze zvláštních zákon ,
c) zvláštní zákon17) stanoví, že není povinen osobní údaje poskytovat,
d) zpracovává výlu&n zve$ejn né osobní údaje, nebo

e) zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údaj podle § 5 odst. 5 a § 9 písm. a).
(6) Rozhodnutí orgánu ve$ejné moci ani jiný úkon nelze bez ov $ení vydat nebo u&init na základ
výlu&n automatizovaného zpracování osobních údaj . To neplatí v p$ípad , že takové rozhodnutí
nebo úkon byly u&in ny ve prosp ch subjektu údaj .
(7) P$edchozími ustanoveními nejsou dot&ena práva subjektu údaj požadovat informace podle
zvláštních zákon .18)
(8) P$i zpracování osobních údaj podle § 5 odst. 2 písm. e) je správce povinen bez zbyte&ného
odkladu subjekt údaj informovat o tomto postupu.
17) Nap$íklad zákon &. 153/1994 Sb., ve zn ní zákona &. 118/1995 Sb., zákon &. 61/1996 Sb., ve zn ní
zákona &. 15/1998 Sb., a zákon &. 283/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p$edpis .
18) Nap$íklad zákon &. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost$edí, zákon &. 367/1990
Sb., o obcích (obecní z$ízení), ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 106/1999 Sb., o svobodném
p$ístupu k informacím.

§ 12
(1) Správce nemusí splnit informa&ní povinnost podle § 11 odst. 1 v p$ípad , že tyto informace jsou
sou&ástí pou&ení podle právního p$edpisu.
(2) Správce je povinen jednou za kalendá$ní rok bezplatn , jinak kdykoli za p$im $enou úhradu
nep$evyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, subjektu údaj na základ písemné žádosti
poskytnout informace o osobních údajích o n m zpracovávaných, pokud zákon nestanoví jinak.

Povinnosti osob pAi zabezpe*ení osobních údaj
§ 13
Správce a zpracovatel jsou povinni p$ijmout taková opat$ení, aby nemohlo dojít k neoprávn nému
nebo nahodilému p$ístupu k osobním údaj m, k jejich zm n , zni&ení &i ztrát , neoprávn ným
p$enos m, k jejich jinému neoprávn nému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údaj . Tato
povinnost platí i po ukon&ení zpracování osobních údaj .

§ 14
Zam stnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základ
smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v
rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném.

§ 15
(1) Zam stnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na
základ smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci pln ní zákonem
stanovených oprávn ní a povinností p$icházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele,
jsou povinni zachovávat ml&enlivost o osobních údajích a o bezpe&nostních opat$eních, jejichž
zve$ejn ní by ohrozilo zabezpe&ení osobních údaj . Povinnost ml&enlivosti trvá i po skon&ení
zam stnání nebo p$íslušných prací.
(2) Ustanovením p$edchozího odstavce není dot&ena povinnost zachovávat ml&enlivost podle
zvláštních zákon .19)
(3) Povinnost zachovávat ml&enlivost se nevztahuje na informa&ní povinnost podle zvláštních
zákon .20)
19) Nap$íklad zákon &. 148/1998 Sb., ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 89/1995 Sb., zákon &.
20/1966 Sb., ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o
zm n a dopln ní dalších zákon .
20) Nap$íklad § 167 a 168 zákona &. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon
&. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 20/1966 Sb., ve zn ní pozd jších
p$edpis .

§ 16
Oznamovací povinnost
(1) Ten, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, je povinen tuto skute&nost oznámit Ú$adu p$ed
zapo&etím zpracovávání osobních údaj . Oznámení je povinen u&init i správce, jestliže hodlá zm nit
zpracování osobních údaj . Oznámení musí být u&in no písemn .
(2) Oznámení musí obsahovat následující informace:
a) název správce, adresu jeho sídla a identifika&ní &íslo, pokud bylo p$id leno,
b) ú&el nebo ú&ely zpracování,
c) kategorie subjekt údaj a osobních údaj , které se t chto subjekt týkají,
d) zdroje osobních údaj ,
e) popis zp sobu zpracování osobních údaj ,

f) místo nebo místa zpracování osobních údaj , jsou-li odlišná od adresy sídla správce,
g) p$íjemce nebo kategorie p$íjemc , kterým uvedené osobní údaje mohou být zp$ístupn ny &i
sd lovány,
h) p$edpokládané p$enosy osobních údaj do jiných stát ,
i) popis opat$ení k zajišt ní požadované ochrany osobních údaj podle § 13,
j) propojení na jiné správce nebo zpracovatele.
(3) Ú$ad je povinen do 30 dn od doru&ení oznámení Ú$adu oznamovateli sd lit, že jeho oznámení
registruje, nebo vydat rozhodnutí podle § 17.
(4) Pokud Ú$ad oznámení zaregistroval, m že dnem registrace oznamovatel zahájit zpracování
osobních údaj .
(5) Jestliže Ú$ad ve lh t stanovené v odstavci 3 oznamovateli nesd lí, že oznámení zaregistroval, ani
nevydá rozhodnutí, má se za to, že oznámení zaregistroval.

§ 17
(1) Zjistí-li Ú$ad, že oznamovatel nespl'uje podmínky stanovené tímto zákonem, zpracování osobních
údaj nepovolí.
(2) Jestliže oznámení neobsahuje všechny požadované informace, vyzve Ú$ad oznamovatele, aby je ve
stanovené lh t doplnil.
(3) Vznikne-li z oznámení d vodná obava, že p$i zpracování osobních údaj by mohlo dojít k porušení
tohoto zákona, vyzve Ú$ad oznamovatele, aby oznámení ve stanovené lh t doplnil, pop$ípad m že
sám provést šet$ení na míst samém.
(4) Po uplynutí lh ty stanovené podle odstavce 2 a 3 Ú$ad oznámení zaregistruje nebo vydá
rozhodnutí, jímž zpracování osobních údaj nepovolí.

§ 17a
(1) Zjistí-li Ú$ad, že správce zpracovává osobní údaje na základ zaregistrovaného oznámení podle §
16 a v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem, rozhodne o zrušení registrace.

(2) Zjistí-li Ú$ad, že správce, jehož oznámení bylo zaregistrováno postupem podle § 16 odst. 3 nebo §
17 odst. 4, porušuje podmínky stanovené tímto zákonem, registraci zruší.
(3) Pomine-li ú&el, pro který bylo zpracování zaregistrováno, Ú$ad z vlastního podn tu nebo na žádost
správce registraci zruší.

§ 18
Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních údaj ,
a) které jsou sou&ástí evidencí ve$ejn p$ístupných,
b) jejichž zpracování je správci uloženo zákonem,21) nebo kterých je t$eba k uplatn ní práv
vyplývajících ze zvláštních zákon , nebo
c) provád né politickými stranami, politickými hnutími, odborovými organizacemi, církvemi,
náboženskými spole&nostmi, ob&anskými sdruženími, pop$ípad jinými právnickými osobami
nevýd le&né povahy, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, pokud
zpracovávají osobní údaje o svých &lenech a tyto údaje slouží pro jejich vnit$ní pot$ebu.
21) Nap$íklad zákon &. 153/1994 Sb., zákon &. 61/1996 Sb., ve zn ní zákona &. 15/1998 Sb., zákon &.
283/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p$edpis , a zákon &. 158/1999 Sb.

§ 19
Jestliže správce hodlá ukon&it svoji &innost, je povinen Ú$adu neprodlen oznámit, jak naložil s
osobními údaji, pokud se na jejich zpracování vztahuje oznamovací povinnost.

§ 20
Likvidace osobních údaj
(1) Správce nebo na základ jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údaj ,
jakmile pomine ú&el, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základ žádosti subjektu údaj
podle § 21.
(2) Zvláštní zákon stanoví výjimky týkající se uchovávání osobních údaj pro ú&ely archivnictví a
uplat'ování práv v ob&anském soudním $ízení, trestním $ízení a správním $ízení.

Ochrana práv subjekt údaj

§ 21
(1) Pokud subjekt údaj zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo
obrátit se na Ú$ad s žádostí o zajišt ní opat$ení k náprav .
(2) Došlo-li k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má subjekt údaj právo požadovat
a) aby se správce &i zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav &i poskytl na
svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiu&in ní,
b) aby správce &i zpracovatel provedl opravu nebo dopln ní osobních údaj tak, aby byly pravdivé a
p$esné,
c) aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány,
d) zaplacení pen žité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou d stojnost, osobní
&est, dobrou pov st &i právo na ochranu jména.
(3) Odpov dnosti podle odstavce 2 se zprostí ten, kdo prokáže, že porušení povinnosti nebylo možno
zabránit ani p$i vynaložení veškerého úsilí, které lze od n j požadovat. P$esto však m že subjekt údaj
požadovat, aby se správce nebo zpracovatel zdržel závadného jednání, odstranil závadný stav, provedl
opravu, dopln ní, blokování nebo likvidaci osobních údaj .
(4) Zp sobil-li správce nebo zpracovatel subjektu údaj škodu, odpovídají za ni spole&n a nerozdíln
podle zvláštních právních p$edpis .22)
(5) Došlo-li k porušení povinností uložených tímto zákonem jak u správce, tak u zpracovatele,
odpovídají za n spole&n a nerozdíln . Subjekt údaj se m že domáhat svých nárok u kteréhokoliv z
nich.
(6) O opat$eních provedených podle odstavce 2 písm. a) až c) je správce povinen bez zbyte&ného
odkladu zajistit informování každého subjektu, jemuž byly v rámci zpracování osobní údaje
poskytnuty, s výjimkou informací o poskytnutí omluvy &i jiného zadostiu&in ní.
22) Nap$íklad zákon &. 40/1964 Sb., ob&anský zákoník, ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &.
82/1998 Sb., o odpov dnosti za škodu zp sobenou p$i výkonu ve$ejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným ú$edním postupem, zákon &. 358/1992 Sb., o notá$ích a jejich &innosti (notá$ský $ád), ve
zn ní pozd jších p$edpis .

§ 22

Právo na zablokování &i likvidaci osobních údaj nem že subjekt údaj požadovat, jestliže je správce
povinen osobní údaje zpracovávat na základ zákona nebo pokud by tím mohla být zp sobena újma na
právech t$etích osob.

§ 23
Náprava nemajetkové újmy
(1) Jestliže osoba, která vykonává pro správce &i zpracovatele &innosti na základ smlouvy, poruší
uložené povinnosti, má subjekt údaj právo požadovat,
a) aby se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav &i poskytla na svoje náklady omluvu
nebo jiné zadostiu&in ní,
b) aby zlikvidovala osobní údaje, které neoprávn n zpracovává,
c) aby zaplatila pen žitou náhradu újmy, která vznikla porušením jeho práva na lidskou d stojnost,
osobní &est, dobrou pov st &i práva na ochranu jména.
(2) Neposkytne-li tato osoba na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiu&in ní nebo nezaplatí
pen žitou náhradu, je povinen za ni tuto povinnost splnit správce nebo zpracovatel.
(3) Poruší-li uložené povinnosti osoba, která je ke správci nebo zpracovateli v pracovním pom ru, $ídí
se její odpov dnost zákoníkem práce.

§ 24
Osoby uvedené v § 23 se odpov dnosti zprostí, pokud prokáží, že porušení p$edpis nezavinily. P$esto
však m že subjekt údaj požadovat, aby se zdržely jednání porušujícího stanovené povinnosti,
odstranily stav z takového jednání vzniklý a zlikvidovaly osobní údaje, které neoprávn n
zpracovávají.

§ 25
Náhrada škody
V otázkách neupravených tímto zákonem se použije obecná úprava odpov dnosti za škodu.23), 24)
23) Zákon &. 40/1964 Sb., ve zn ní pozd jších p$edpis .
24) Zákon &. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p$edpis .

§ 26
Povinnosti podle § 21 až 25 se obdobn vztahují i na osoby, které shromáždily osobní údaje
neoprávn n .

HLAVA III
PFEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ; DO JINÝCH STÁT;

§ 27
(1) Do jiných stát mohou být osobní údaje p$edány za podmínky, že právní úprava státu, kde mají být
zpracovány, odpovídá požadavk m stanoveným v tomto zákon .
(2) Není-li podmínka podle odstavce 1 spln na, m že být p$edávání osobních údaj uskute&n no,
jestliže
a) p$edávání údaj se d je se souhlasem nebo na základ pokynu subjektu údaj , který je oprávn n jej
u&init,
b) je to nezbytné k ochran práv nebo uplat'ování nárok subjektu údaj ,
c) jde o osobní údaje, které jsou sou&ástí evidencí ve$ejn p$ístupných nebo p$ístupných t m, kdo
prokáží právní zájem, avšak jen pokud se tý&e individuáln ur&eného údaje nebo údaj ,
d) p$edávání vyplývá z mezinárodní smlouvy, jíž je eská republika vázána,
e) p$edávání je nutné pro uzav$ení nebo pln ní smlouvy mezi subjektem údaj a správcem nebo
smlouvy, která je uzavírána v zájmu subjektu údaj , nebo
f) je to nezbytné pro záchranu života nebo pro poskytnutí zdravotní pé&e subjektu údaj ,
g) tak stanoví zvláštní zákon.24a)
(3) P$edávání osobních údaj m že být uskute&n no v jiných p$ípadech, je-li tak &in no ve prosp ch
subjektu údaj a pokud z dvoustranné smlouvy mezi správcem a p$ijímacím subjektem vyplývá, že
p$ijímací strana zajistí požadovanou ochranu osobních údaj .
(4) Správce je povinen požádat Ú$ad o povolení k p$edání nebo p$edávání osobních údaj do jiných
stát . O žádosti Ú$ad rozhodne bezodkladn , nejpozd ji do 7 kalendá$ních dn . Pokud v této lh t
Ú$ad nerozhodne, má se za to, že s p$edáním osobních údaj souhlasí, a to na dobu, která je uvedena v

žádosti. Hrozí-li nebezpe&í z prodlení, vydá Ú$ad rozhodnutí neprodlen . Odvolání proti rozhodnutí
nemá odkladný ú&inek.
(5) Vydá-li Ú$ad rozhodnutí o p$edávání osobních údaj , stanoví také dobu, po kterou m že správce
p$edávání provád t. Pokud správce poruší povinnosti stanovené tímto zákonem, Ú$ad toto povolení
odejme. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný ú&inek.
(6) Povinnosti podle odstavc 4 a 5 nemá správce v p$ípad , že tak stanoví zvláštní zákon25) nebo
p$edávání vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je eská republika vázána.
24a) Zákon &. 227/2000 Sb.
25) Nap$íklad zákon &. 153/1994 Sb., ve zn ní zákona &. 118/1995 Sb., zákon &. 61/1996 Sb., ve zn ní
zákona &. 15/1998 Sb., a zákon &. 283/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p$edpis .

HLAVA IV
POSTAVENÍ A P;SOBNOST ÚFADU

§ 28
(1) Ú$ad je nezávislý orgán. Ve své &innosti postupuje nezávisle a $ídí se pouze zákony a jinými
právními p$edpisy.
(2) Do &innosti Ú$adu lze zasahovat jen na základ zákona.
(3) innost Ú$adu je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpo&tu eské republiky.

§ 29
(1) Ú$ad
a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem p$i zpracování osobních
údaj ,
b) vede evidenci oznámení u&in ných podle § 16 a registr povolených zpracování osobních údaj (dále
jen "registr"),
c) p$ijímá podn ty a stížnosti ob&an na porušení tohoto zákona,
d) zpracovává a ve$ejnosti zp$ístup'uje výro&ní zprávu o své &innosti,

e) vykonává další p sobnosti stanovené mu zákonem,
f) projednává p$estupky a jiné správní delikty a ud luje pokuty podle tohoto zákona,
g) zajiš1uje pln ní požadavk vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je eská republika vázána,
h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údaj ,
i) spolupracuje s obdobnými ú$ady jiných stát .
(2) P$i výkonu dozoru ve form kontroly se postupuje podle zvláštního právního p$edpisu.26)
(3) Dozor nad zpracováním osobních údaj , které provád jí zpravodajské služby, stanoví zvláštní
právní p$edpis.27)
26) Zákon &. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších p$edpis .
27) § 12 zákona &. 153/1994 Sb.

HLAVA V
ORGANIZACE ÚFADU

§ 30
(1) Zam stnanci Ú$adu jsou p$edseda, inspekto$i a další zam stnanci.
(2) Kontrolní &innost Ú$adu provád jí inspekto$i a pov $ení zam stnanci (dále jen "kontrolující").
(3) Na zam stnance Ú$adu se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) P$edseda Ú$adu má nárok na plat, další plat, náhradu výdaj a naturální pln ní jako prezident
Nejvyššího kontrolního ú$adu podle zvláštního zákona.26a)
(5) Inspekto$i Ú$adu mají nárok na plat, další plat, náhradu výdaj a naturální pln ní jako &lenové
Nejvyššího kontrolního ú$adu podle zvláštního zákona.26a)
26a) Zákon &. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce p$edstavitel
státní moci a n kterých státních orgán a soudc , ve zn ní pozd jších p$edpis .

§ 31

Kontrolní &innost Ú$adu se provádí na základ kontrolního plánu nebo na základ podn t a stížností
ob&an .

§ 32
PAedseda ÚAadu
(1) Ú$ad $ídí p$edseda, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu Parlamentu
eské republiky.
(2) P$edseda Ú$adu je jmenován na dobu 5 let. M že být jmenován maximáln na 2 po sob jdoucí
období.
(3) P$edsedou Ú$adu m že být jmenován pouze ob&an eské republiky, který
a) je zp sobilý k právním úkon m,
b) je bezúhonný, spl'uje podmínky stanovené zvláštním právním p$edpisem30) a jeho znalosti,
zkušenosti a morální vlastnosti jsou p$edpokladem, že bude svoji funkci $ádn zastávat,
c) má ukon&ené vysokoškolské vzd lání.
(4) Bezúhonnou je pro ú&el tohoto zákona fyzická osoba, která nebyla pravomocn odsouzena pro
úmyslný trestný &in nebo i trestný &in spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zpracováním osobních
údaj .
(5) S výkonem funkce p$edsedy Ú$adu je neslu&itelná funkce poslance nebo senátora, soudce, státního
zástupce, jakákoliv funkce ve ve$ejné správ , funkce &lena orgán územní samosprávy a &lenství v
politických stranách a hnutích.
(6) P$edseda Ú$adu nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v dalším pracovním pom ru ani
vykonávat výd le&nou &innost s výjimkou správy vlastního majetku a &innosti v decké, pedagogické,
literární, publicistické a um lecké, pokud tato &innost nenarušuje d stojnost nebo neohrožuje d v ru v
nezávislost a nestrannost Ú$adu.
(7) Z funkce je p$edseda Ú$adu odvolán, p$estal-li spl'ovat n kterou z podmínek pro jeho jmenování.
(8) Z funkce m že být p$edseda odvolán také tehdy, jestliže nevykonává po dobu 6 m síc svoji
funkci.
30) Zákon &. 451/1991 Sb.

InspektoAi ÚAadu
§ 33
(1) Inspektora jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu Parlamentu eské republiky.
(2) Inspektor je jmenován na období 10 let. M že být jmenován opakovan .
(3) Inspektor vykonává kontrolu, $ídí kontrolu, vypracovává kontrolní protokol a provádí další úkony,
jež souvisejí s úkoly Ú$adu.
(4) innosti podle odstavce 3 vykonává 7 inspektor Ú$adu.

§ 34
(1) Inspektorem m že být jmenován ob&an eské republiky, který je zp sobilý k právním úkon m,
bezúhonný, spl'uje podmínky stanovené zvláštním právním p$edpisem30) a má ukon&ené odborné
vysokoškolské vzd lání.
(2) S výkonem funkce inspektora je neslu&itelná funkce poslance nebo senátora, soudce, státního
zástupce, jakákoliv funkce ve ve$ejné správ , funkce &lena orgán územní samosprávy a &lenství v
politických stranách a hnutích. Inspektor nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v pracovním
pom ru ani vykonávat výd le&nou &innost s výjimkou správy vlastního majetku a &innosti v decké,
pedagogické, literární, publicistické a um lecké, pokud tato &innost nenarušuje d stojnost nebo
neohrožuje d v ru v nezávislost a nestrannost Ú$adu.
(3) Z funkce je inspektor odvolán, p$estal-li spl'ovat n kterou z podmínek pro jeho jmenování.
30) Zákon &. 451/1991 Sb.

HLAVA VI
/INNOST ÚFADU

§ 35
Registrace
(1) Do registru povolených zpracování osobních údaj se zapisují údaje z oznámení podle § 16 odst. 2.

(2) Registraci nebo její zrušení zve$ej'uje Ú$ad nejdéle do 2 m síc ve V stníku Ú$adu, nestanoví-li
zvláštní zákon, že se registrace nebo její zrušení nezve$ej'uje. Oznámení o registraci nebo oznámení o
zrušení registrace m že Ú$ad zve$ejnit i jiným vhodným zp sobem.
(3) Registr je ve$ejn p$ístupný s výjimkou údaj uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i).

§ 36
Výro*ní zpráva
(1) Výro&ní zpráva Ú$adu obsahuje zejména informace o provedené kontrolní &innosti a její
zhodnocení, informace a zhodnocení stavu v oblasti zpracovávání a ochrany osobních údaj v eské
republice a zhodnocení ostatní &innosti Ú$adu.
(2) Výro&ní zprávu p$edkládá p$edseda Ú$adu pro informaci Poslanecké sn movn a Senátu
Parlamentu eské republiky a vlád eské republiky do 2 m síc po skon&ení rozpo&tového roku a
zve$ej'uje ji ve V stníku Ú$adu.

§ 37
Oprávn ní kontrolujících
Kontrolující jsou p$i provád ní kontroly oprávn ni
a) vstupovat do objekt , za$ízení a provoz , na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných správc a
zpracovatel nebo každého, kdo zpracovává osobní údaje, (dále jen "kontrolovaný"), pokud to souvisí
s p$edm tem kontroly; do obydlí mohou vstupovat pouze v p$ípad , že tato slouží také k provozování
podnikatelské &innosti,
b) požadovat na kontrolovaných a na jiných osobách, aby ve stanovených lh tách p$edložily originální
doklady a další písemnosti, záznamy dat na pam 1ových médiích, výpisy a zdrojové kódy program ,
pokud je vlastní, výpisy a opisy dat (dále jen "doklady"), pokud to souvisí s p$edm tem kontroly, a
provád t vlastní dokumentaci,
c) seznamovat se s utajovanými skute&nostmi za podmínek stanovených zvláštním právním
p$edpisem,31) jakož i dalšími skute&nostmi, které jsou chrán ny povinností ml&enlivosti,
d) požadovat na fyzických i právnických osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o
zjiš1ovaných a souvisejících skute&nostech,

e) zajiš1ovat v od vodn ných p$ípadech doklady; jejich p$evzetí musí kontrolovanému písemn
potvrdit a na jeho žádost mu ponechat kopie p$evzatých doklad ,
f) po$ídit kopie obsahu pam 1ových médií, obsahujících osobní údaje, nacházejících se u
kontrolovaného,
g) požadovat, aby kontrolovaní podali ve stanovené lh t písemnou zprávu o odstran ní zjišt ných
nedostatk ,
h) používat telekomunika&ní za$ízení kontrolovaných v p$ípadech, kdy je jejich použití nezbytné pro
zabezpe&ení kontroly.
31) Zákon &. 148/1998 Sb., ve zn ní pozd jších p$edpis .

§ 38
Povinnosti kontrolujících
(1) Kontrolu nesm jí provád t ti kontrolující, u nichž se z$etelem na jejich vztah ke kontrolovaným
nebo k p$edm tu kontroly jsou d vodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.
(2) Kontrolující je povinen bezprost$edn po tom, co se dozví o skute&nostech nasv d&ujících jeho
podjatosti, oznámit to p$edsedovi Ú$adu.
(3) O námitce podjatosti kontrolujícího rozhodne p$edseda Ú$adu bez zbyte&ného odkladu. Do
rozhodnutí o námitce podjatosti &iní kontrolující pouze úkony, které nesnesou odkladu.
(4) Proti rozhodnutí o námitce podjatosti se nelze odvolat.
(5) Kontrolující jsou povinni
a) prokázat se kontrolovanému pr kazem kontrolora,
b) oznámit kontrolovanému zahájení kontroly,
c) šet$it práva a právem chrán né zájmy kontrolovaných,
d) p$edat neprodlen p$evzaté doklady, jakož i kopie pam 1ových médií kontrolovanému, pominou-li
d vody jejich p$evzetí,
e) $ádn ochra'ovat zajišt né doklady proti jejich ztrát , zni&ení, poškození nebo zneužití,

f) po$izovat o výsledcích kontroly kontrolní protokol,
g) zachovávat ml&enlivost o skute&nostech zjišt ných p$i výkonu kontroly a nezneužít znalosti t chto
skute&ností. Povinností ml&enlivosti není dot&ena oznamovací povinnost podle zvláštních zákon .
Povinnost ml&enlivosti p$etrvává i po skon&ení pracovn právního vztahu k Ú$adu. Povinnosti
ml&enlivosti m že kontrolujícího zbavit p$edseda Ú$adu. Povinnost ml&enlivosti se nevztahuje na
anonymizované a zobecn né informace.
(6) Kontrolní protokol obsahuje zejména popis zjišt ných skute&ností s uvedením nedostatk a
ozna&ení ustanovení právních p$edpis , které byly porušeny, a opat$ení, která byla uložena k náprav ,
a stanovení lh t, do kdy je t$eba je u&init. V kontrolním protokolu se uvádí ozna&ení Ú$adu a jména
kontrolujících na kontrole zú&astn ných, ozna&ení kontrolovaného, místo a &as provedení kontroly,
p$edm t kontroly, skute&ný stav, ozna&ení doklad a ostatních dokument a zjišt ní, o které se
protokol opírá. Kontrolní protokol podepisují kontrolující, kte$í se kontroly zú&astnili.
(7) Povinností kontrolujících je seznámit kontrolované s obsahem kontrolního protokolu a p$edat jim
jeho stejnopis. Seznámení s kontrolním protokolem a jeho p$evzetí potvrzují kontrolovaní podpisem
kontrolního protokolu. Odmítne-li kontrolovaný seznámit se s kontrolním protokolem nebo toto
seznámení potvrdit, vyzna&í se tyto skute&nosti v kontrolním protokolu.

§ 39
Každý je povinen v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout kontrolujícím p$i výkonu jejich
&innosti pot$ebnou sou&innost.

OpatAení k náprav
§ 40
(1) Zjistí-li kontrolující, že došlo k porušení povinností uložených tímto zákonem, uloží inspektor,
jaká opat$ení je t$eba u&init, aby byly zjišt né nedostatky odstran ny, a stanoví lh tu pro jejich
odstran ní.
(2) Byla-li uložena likvidace osobních údaj , jsou osobní údaje do likvidace blokovány. Proti uložení
likvidace m že správce podat námitku k p$edsedovi Ú$adu. Do doby, než bude o námitce rozhodnuto,
musí být osobní údaje blokovány. Proti rozhodnutí p$edsedy lze podat žalobu podle p$edpis o
správním soudnictví. Do doby, než bude soudem rozhodnuto, jsou údaje blokovány.
(3) Kontrolovaný je povinen ve stanovené lh t podat zprávu o p$ijatých opat$eních.

§ 41

V $ízení ve v cech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního $ádu,32) pokud ustanovení
tohoto zákona nestanoví jinak.
32) Zákon &. 71/1967 Sb., o správním $ízení (správní $ád), ve zn ní zákona &. 29/2000 Sb.

§ 42
Provozováním informa&ních systém nakládajících s osobními údaji podle dosavadních p$edpis se
rozumí zpracování osobních údaj .

§ 43
Oprávn ní a povinnosti pAi dozoru
Oprávn ní a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se $ídí zvláštním právním p$edpisem,26)
pokud tento zákon nestanoví jinak.
26) Zákon &. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších p$edpis .

HLAVA VII
SANKCE

§ 44
PAestupky
(1) P$estupku se dopustí a pokutou do výše 50 000 K& bude potrestána osoba, která je ke správci nebo
zpracovateli v pracovním nebo jiném obdobném pom ru nebo pro n j vykonává &innosti na základ
dohody, nebo osoba, která v rámci pln ní zákonem uložených oprávn ní a povinností p$ichází do
styku s osobními údaji správce nebo zpracovatele, pokud poruší povinnost ml&enlivosti uloženou
podle tohoto zákona.
(2) P$estupku se dopustí a pokutou do výše 25 000 K& bude potrestána osoba uvedená v odstavci 1,
pokud poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem.
(3) Na p$estupky a jejich projednávání se vztahuje zvláštní právní p$edpis.33)
(4) K projednávání p$estupk je p$íslušný Ú$ad.
33) Zákon &. 200/1990 Sb., o p$estupcích, ve zn ní pozd jších p$edpis .

§ 45
PoAádková pokuta
Osob , která neposkytne Ú$adu p$i výkonu kontroly pot$ebnou sou&innost, m že být uložena
po$ádková pokuta do výše 25 000 K&, a to i opakovan .

§ 46
Pokuty správc m a zpracovatel m
(1) Pokutou do výše 10 000 000 K& bude potrestán správce nebo zpracovatel, který poruší povinnost
stanovenou tímto zákonem p$i zpracování osobních údaj .
(2) Pokud správce nebo zpracovatel do 1 roku ode dne, kdy nabylo rozhodnutí o uložení pokuty právní
moci, porušil povinnosti stanovené tímto zákonem p$i zpracování osobních údaj opakovan , m že
mu být uložena pokuta do výše 20 000 000 K&.
(3) Správce nebo zpracovatel, který ma$í kontrolu provád nou Ú$adem, m že být potrestán
po$ádkovou pokutou do výše 1 000 000 K&, a to i opakovan .
(4) Porušení povinností projednává Ú$ad.
(5) P$i ukládání pokuty podle tohoto zákona vychází Ú$ad zejména z povahy, závažnosti, zp sobu
jednání, mí$e zavin ní, doby trvání a následk protiprávního jednání.
(6) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy p$íslušný orgán porušení povinnosti zjistil, nejdéle však
do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(7) Pokutu vybírá Ú$ad. Pokutu vymáhá územní finan&ní orgán podle zvláštního právního p$edpisu.34)
(8) Výnos pokut je p$íjmem rozpo&tu republiky.
34) Zákon &. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p$edpis .

HLAVA VIII
USTANOVENÍ SPOLE/NÁ, PFECHODNÁ A ZÁVMRE/NÁ

§ 47

OpatAení pro pAechodné období
(1) Každý, kdo zpracovává ke dni nabytí ú&innosti tohoto zákona osobní údaje a na n hož se vztahuje
povinnost oznámení podle § 16, je povinen tak u&init nejpozd ji do 6 m síc ode dne nabytí ú&innosti
tohoto zákona.
(2) Zpracování osobních údaj provád né p$ed ú&inností tohoto zákona je nutno uvést do souladu s
tímto zákonem do 31. prosince 2001.
(3) V p$ípad , že kontrolující zjistí porušení povinnosti podle odstavce 2, ustanovení § 46 odst. 1 a 2
se v takovém p$ípad do 31. prosince 2002 nepoužijí.

§ 48
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se zákon &. 256/1992 Sb., o ochran osobních údaj v informa&ních systémech.

/ÁST DRUHÁ
§ 49
Novela trestního zákona
Zákon &. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní zákona &. 120/1962 Sb., zákona &. 53/1963 Sb., zákona
&. 56/1966 Sb., zákona &. 148/1969 Sb., zákona &. 45/1973 Sb., zákona &. 43/1980 Sb., zákona &.
10/1989 Sb., zákona &. 159/1989 Sb., zákona &. 47/1990 Sb., zákona &. 84/1990 Sb., zákona &.
175/1990 Sb., zákona &. 457/1990 Sb., zákona &. 545/1990 Sb., zákona &. 490/1991 Sb., zákona &.
557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu SFR ze 4. 9. 1992, zákona &. 290/1993 Sb., zákona &. 38/1994
Sb., zákona &. 91/1994 Sb., zákona &. 152/1995 Sb., zákona &. 19/1997 Sb., zákona &. 103/1997 Sb.,
zákona &. 253/1997 Sb., zákona &. 92/1998 Sb., zákona &. 112/1998 Sb., zákona &. 148/1998 Sb.,
zákona &. 167/1998 Sb., zákona &. 96/1999 Sb., zákona &. 191/1999 Sb., zákona &. 210/1999 Sb.,
zákona &. 223/1999 Sb., zákona &. 238/1999 Sb., zákona &. 305/1999 Sb., zákona &. 327/1999 Sb.,
zákona &. 360/1999 Sb. a zákona &. 29/2000 Sb., se m ní takto:
1. V § 178 odstavec 1 zní:
"(1) Kdo, by1 i z nedbalosti, neoprávn n sd lí, zp$ístupní, jinak zpracovává nebo si p$isvojí osobní
údaje o jiném shromážd né v souvislosti s výkonem ve$ejné správy, bude potrestán odn tím svobody
až na t$i léta nebo zákazem &innosti nebo pen žitým trestem.".

2. V § 178 odst. 2 se za slovo "kdo" vkládá slovo "osobní".

/ÁST TFETÍ
§ 50
Novela zákona o svobodném pAístupu k informacím
Zákon &. 106/1999 Sb., o svobodném p$ístupu k informacím, se m ní takto:
1. V § 2 odstavec 3 v&etn poznámky pod &arou &. 1) zní:
"(3) Zákon se nevztahuje na poskytování osobních údaj a informací podle zvláštního právního
p$edpisu.1)
1) Nap$íklad zákon &. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n n kterých zákon , a zákon &.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost$edí.".
2. V § 5 odst. 3 se v ta druhá nahrazuje v tou, která v&etn poznámky pod &arou &. 3a) zní: "Na tyto
subjekty se pro tento ú&el nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního
právního p$edpisu.3a)
3a) § 5 odst. 1 písm. h) zákona &. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n n kterých
zákon .".
3. V § 8 se odstavce 1 a 2 v&etn nadpisu a poznámky pod &arou &. 5) zrušují.

/ÁST /TVRTÁ
Ú/INNOST

§ 51
Tento zákon nabývá ú&innosti dnem 1. &ervna 2000, s výjimkou ustanovení § 16, 17 a 35, která
nabývají ú&innosti dnem 1. prosince 2000.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
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Zákon &. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zm n n kterých dalších zákon (zákon o
elektronickém podpisu), nabyl ú&innosti prvním dnem t$etího kalendá$ního m síce po dni jeho
vyhlášení (1. $íjna 2000).
Zákon &. 177/2001 Sb., kterým se m ní zákon &. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní
zákona &. 227/2000 Sb., a zákon &. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p$edpis , nabyl
ú&innosti dnem vyhlášení (31. kv tna 2001).
Zákon &. 450/2001 Sb., kterým se m ní zákon &. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z$ízení), ve zn ní
pozd jších p$edpis , zákon &. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z$ízení), ve zn ní pozd jších p$edpis ,
zákon &. 131/2000 Sb., o hlavním m st Praze, ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 250/2000 Sb., o
rozpo&tových pravidlech územních rozpo&t , ve zn ní zákona &. 320/2001 Sb., zákon &. 218/2000 Sb.,
o rozpo&tových pravidlech a o zm n n kterých souvisejících zákon (rozpo&tová pravidla), ve zn ní
pozd jších p$edpis , a zákon &. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n n kterých zákon ,
ve zn ní pozd jších p$edpis , nabyl ú&innosti dnem vyhlášení (31. prosince 2001).
Zákon &. 107/2002 Sb., kterým se m ní zákon &. 140/1996 Sb., o zp$ístupn ní svazk vzniklých
&inností bývalé Státní bezpe&nosti, a n které další zákony, nabyl ú&innosti dnem vyhlášení (20. b$ezna
2002), s výjimkou &l. I bodu1, pokud se týká ustanovení § 7, které nabývá ú&innosti dnem uplynutí
jednoho roku ode dne vyhlášení tohoto zákona.
Zákon &. 309/2002 Sb., o zm n zákon souvisejících s p$ijetím zákona o služb státních zam stnanc
ve správních ú$adech a o odm 'ování t chto zam stnanc a ostatních zam stnanc ve správních
ú$adech (služební zákon), nabývá ú&innosti dnem 1. ledna 2004.
Zákon &. 310/2002 Sb., kterým se m ní zákon &. 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skute&ností a o
zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 101/2000 Sb., o ochran osobních
údaj a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 18/1997 Sb., o mírovém
využití jaderné energie a ionizujícího zá$ení (atomový zákon) a o zm n a dopln ní n kterých zákon ,
ve zn ní pozd jších p$edpis , zákon &. 38/1994 Sb., o zahrani&ním obchodu s vojenským materiálem a
o dopln ní zákona &. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní
pozd jších p$edpis , a zákon &. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve zn ní pozd jších p$edpis , a
zákon &. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypo$ádání majetkových nárok v družstvech,
ve zn ní pozd jších p$edpis , nabyl ú&innosti dnem vyhlášení (12. &ervence 2002), s výjimkou &l. VII
bodu 4, který nabývá ú&innosti dnem 1. ledna 2003.
Zákon &. 517/2002 Sb., kterým se provád jí n která opat$ení v soustav úst$edních orgán státní
správy a m ní n které zákony, nabyl ú&innosti dnem 1. ledna 2003.

