
 

 

Zajímavé články k tématu GDPR - 2/2020 

 

Často kladené otázky: Ochrana osobních údajů v čase koronavirové pandemie 

20. 3. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na 

nejčastější otázky ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru. 

Úřad radí, jak se během práce z domova vyhnout kybernetickým hrozbám   

3. 4. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů shrnul na svých webových stránkách základní pravidla 

a doporučení pro ochranu osobních údajů a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou, 

v mobilní komunikaci či na sítích při práci z domova. 

Za šíření obchodních sdělení je kromě rozesílatele odpovědný i objednavatel 

30. 4. 2020 – Odpovědnost za šíření obchodních sdělení není pouze na jeho rozesílateli, ale 

především na tom, v jehož prospěch je obchodní sdělení odesíláno. ÚOOÚ na tuto praxi dlouhodobě 

upozorňuje. 

Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie 

12. 5. 2020 – Může zaměstnavatel měřit tělesnou teplotu svých zaměstnanců a dalších osob při 

vstupu na pracoviště? Odpověď na dotaz, se kterým se v posledních měsících často setkává, zveřejnil 

na svých webových stránkách Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Nové pokyny Sboru v souvislosti s COVID-19 

21. 5. 2020 – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů schválil ve zrychleném řízení dva dokumenty 

ke zpracování osobních údajů v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19. Český překlad pokynů 

ke zpracování údajů o zdravotním stavu pro účely vědeckého výzkumu, a také pokynů k používání 

lokalizačních údajů pro účely trasování kontaktů naleznete pod odkazem ve formátu PDF. 

 

 

Upozornění NÚKIB o hrozbě útoků 

16. 4. 2020 – SPOOÚ publikoval varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost (NÚKIB) varování před útoky na systémy zdravotnických zařízení a další cíle. 

Známe Pověřence roku 2019! 

7. 5. 2020 - Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov 

zveřejnili výsledky ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku 2019. V České republice 

zvítězili Jindřich Kalíšek, pověřenec ve skupině KKCG, za soukromý sektor a Jitka Pišl Drábková, 

pověřenkyně ve státním podniku Česká pošta, za veřejný sektor. 

Vyjádření Spolku k projektu Chytrá karanténa 

20. 5. 2020 – Spolek pro ochranu osobních údajů intenzivně sleduje vývoj ohledně projektů aplikací 

pro boj s COVID-19 jak v ČR, tak  v zahraničí a na svém webu publikoval vyjádření Spolku k českým 

projektům Chytrá karanténa a eRouška 

https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ochrana-osobnich-udaju-v-nbsp-case-koronavirove-pandemie/d-40626
https://www.uoou.cz/urad-radi-jak-se-nbsp-behem-prace-z-nbsp-domova-vyhnout-kybernetickym-hrozbam/d-41507
https://www.uoou.cz/za-nbsp-sireni-obchodnich-sdeleni-je-krome-rozesilatele-odpovedny-i-nbsp-objednavatel/d-42098
https://www.uoou.cz/mereni-teploty-pri-nbsp-vstupu-na-pracoviste-v-nbsp-dobe-koronavirove-pandemie/d-42275
https://www.uoou.cz/nove-pokyny-sboru-v-nbsp-souvislosti-s-nbsp-covid-19/d-42602
https://www.ochranaudaju.cz/aktuality/upozorneni-nukib-o-hrozbe-utoku/
https://www.ochranaudaju.cz/aktuality/vysledky-oceneni-poverenec-roku-2019/
https://www.ochranaudaju.cz/aktuality/vysledky-oceneni-poverenec-roku-2019/
https://www.ochranaudaju.cz/aktuality/4576/
https://www.ochranaudaju.cz/aktuality/4576/
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Další zpracování osobních údajů zveřejněných orgány veřejné moci 

9. 3. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se na základě stížností ze strany několika 

subjektů údajů zabýval kontrolou oprávněnosti zpracování informací a osobních údajů v rámci čerpání 

a zpracování takzvaných „open dat“ a dalších informací dostupných z veřejných registrů. V kontrolním 

protokolu vyjádřil právní názor na oprávněnost zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny 

v režimu open dat, na základě provedení testu oprávněného zájmu. A také na protiprávnost 

zpracování těch osobních údajů na základě oprávněného zájmu, které nejsou zveřejněny v režimu 

open dat. 

Ochrana osobních údajů ve světle epidemie koronaviru 

8. 4. 2020 - Situace ohledně epidemie koronaviru (COVID-19) ovlivňuje společenské vztahy napříč 

všemi odvětvími. Byla přijata různá opatření za účelem zamezení rozšiřování epidemie, přičemž 

některá se ve svém důsledku dotýkají i základních práv a svobod občanů. V obecné rovině je nouzový 

stav okolnost, která pochopitelně může legitimizovat omezení svobod, ovšem jen za předpokladu, že 

tyto restrikce budou úměrné a omezené jen na nezbytně dlouhou dobu. Přestože povinnosti 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů by v žádném případě neměly jakkoliv komplikovat, nebo 

dokonce znemožňovat záchranu lidských životů, nemělo by docházet z nepřiměřených důvodů k jejich 

přehlížení či snad až ignoraci. 

Specifické aspekty ochrany osobních údajů 1/5 - Data jako hnací motor výzkumů v oblasti 

zdravotnictví 

7. 5. 2020 -Text představuje úvod série pěti článků zabývajících se specifickými aspekty ochrany 

osobních údajů. I když zkratka GDPR již zlidověla, seriál chce poukázat na méně známé, nicméně 

neméně důležité, aspekty a otázky spojené se zpracováním osobních údajů a přispět tak k další 

osvětě spojené s ochranou osobních údajů v oblastech, kterým není věnována taková pozornost. 

První díl se věnuje zpracování osobních údajů pro účely vědeckého výzkumu ve zdravotnictví. 

Specifické aspekty ochrany osobních údajů 2/5 - Řízení rizik v ochraně osobních údajů 

13. 5. 2020 - Institut řízení rizik stále častěji proniká do práva. Jako příklad lze uvést úpravu 

bezpečnosti a zdraví při práci v zákoníku práce či některé normy v sektoru bankovnictví a 

pojišťovnictví. Významně se pak řízení rizik projevuje v kybernetické a informační bezpečnosti. 

Můžeme se s ním setkat v zákoně o kybernetické bezpečnosti a také v Obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů („GDPR“). Právě na řízení rizik v ochraně osobních údajů se zaměřuje druhý díl 

seriálu, a to konkrétně na povinnost provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle GDPR. 

Specifické aspekty ochrany osobních údajů 3/5 - Anonymizace a pseudonymizace v ochraně dat 

a informací 

20.5. 2020 - Anonymizace a pseudonymizace osobních údajů, tedy techniky zpracování údajů, mohou 

z určitého úhlu pohledu vypadat značně abstraktně. Jejich nedůsledné rozlišování či nevhodná 

aplikace však nicméně může mít konkrétní nepříznivé následky. Cílem textu je nabídnout srozumitelný 

výklad těchto dvou pojmů na konkrétním případě a přiblížit technické aspekty obou technik. 

 

Pokuty dle GDPR po dvou letech 

21. 4. 2020 - Výše pokut, které mají být udělovány dle GDPR, zpočátku vyvolávala (a stále vyvolává) 

mnohé zmatky a otázky, neboť výklady příslušných jednotlivých národních regulátorů nebyly příliš 

unifikované a současná situace stále není zcela vyjasněná. Díky tomu, že již nicméně od 25. května 

2018 nějaký čas uplynul, tak je možné pozorovat určité trendy a vyvozovat první závěry. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/dalsi-zpracovani-osobnich-udaju-zverejnenych-organy-verejne-moci-110749.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-osobnich-udaju-ve-svetle-epidemie-koronaviru-110972.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/serial-specificke-aspekty-ochrany-osobnich-udaju-15-data-jako-hnaci-motor-vyzkumu-v-oblasti-zdravotnictvi-111122.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/serial-specificke-aspekty-ochrany-osobnich-udaju-15-data-jako-hnaci-motor-vyzkumu-v-oblasti-zdravotnictvi-111122.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/serial-specificke-aspekty-ochrany-osobnich-udaju-25-rizeni-rizik-v-ochrane-osobnich-udaju-111167.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-13-5-2020
https://www.epravo.cz/top/clanky/serial-specificke-aspekty-ochrany-osobnich-udaju-35-anonymizace-a-pseudonymizace-v-ochrane-dat-a-informaci-111200.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/serial-specificke-aspekty-ochrany-osobnich-udaju-35-anonymizace-a-pseudonymizace-v-ochrane-dat-a-informaci-111200.html
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/dla-piper-pokuty-dle-gdpr-po-dvou-letech

