PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu právního předpisu
Návrh zákona o zpracování osobních údajů
Spolupřed-

Předkladatel

kladatel

MV

ÚOOÚ

Transpozice práva EU: Číselné označení právních
předpisů EU a jejich název v českém znění1

Stanovený termín
předložení vládě,
v případě návrhu
vyhlášek předsedovi
LRV

Předpokládaný termín
nabytí účinnosti

12.2017

05.2018

Termín stanovený pro implementaci

Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 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 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)
32016R0679
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

05.2018

32016L0680

2. Definice problému
V květnu 2016 bylo přijato Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které nahradí
platnou směrnici 95/46/ES. Obecné nařízení vstoupí v účinnost 25. května 2018. V případě
neprovedení řádné adaptace právního řádu na požadavky Obecného nařízení může
(a) být České republice uložena finanční sankce a (b) dojít k nepříznivému dopadu na
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V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3
Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede.

schopnost použití Obecného nařízení ze strany veřejné správy i soukromého sektoru.
Proto je nutné přistoupit k vydání nových příslušných předpisů.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přestože je převážně přímo použitelné, ukládá
členským státům upravit vnitrostátním předpisem několik oblastí. Zejména jde
o (a) volbu orgánu příslušného k akreditaci certifikačních těles, (b) ustavení nezávislého
dozorového orgánu, zajištění jeho činnosti, proceduru jmenování jeho vedení, zajištění
nezávislosti vedení i zaměstnanců, (c) případné doplňující sankce za porušení ochrany
osobních údajů (kromě dosud existujících) a (d) vyvážení svobody projevu a ochrany
osobních údajů. Současně bude nezbytné vyřešit režim ochrany osobních údajů
v některých oblastech, na které se působnost Obecného nařízení o ochraně osobncíh
údajů, vymezená částí působnosti EU, nebude vztahovat.
Rovněž v květnu 2016 byla přijata 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. Tato směrnice upravuje zpracování osobních údajů
zejména v souvislosti s vyšetřováním trestných činů a zajišťováním veřejného pořádku a
vnitřní bezečnosti. V případě neprovedení řádné adaptace právního řádu na požadavky
směrnice být České republice uložena finanční sankce.
3. Cíl návrhu právního předpisu
Cílem Obecného nařízení je stanovit pravidla pro zpracování osobních údajů a pravidla
týkající se jejich volného pohybu v rámci EU; vztahuje se na většinu oblastí zpracování
osobních údajů v působnosti práva Unie, s výjimkou potírání a prevence trestné činnosti
a ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti (což je předmětem úpravy směrnice
2016/680) a s výjimkou výlučně osobního a domácího zpracování.
Cílem návrhu zákona je splnit požadavky na adaptaci vnitrostátního právního řádu
a zajistit jeho odpovídající připravenost na vstup Obecného nařízení a směrnice 2016/680
v účinnost.
4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu
ANO
NE

Uveďte varianty, které byly zvažovány.
Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.

Vzhledem k povinnosti přijmout odpovídající vnitrostátní předpisy k adaptaci Obecného
nařízení a sněrnice 2016/680 nepřichází nulová varianta v úvahu.
5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.
ANO
NE

Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.
Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.

V rámci adaptace nařízení 2016/679/EU v navrhovaném předpise nejsou dány relevantní
možnosti diskrece a návrh nepůjde nad rámec jeho požadavků.
Zhodnocení dopadů implementace směrnice 2016/680 je provedeno v rámci doprovodného
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zpracováním osobních
údajů.
6. Přijetí prováděcích právních předpisů

ANO
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NE

- nařízení vlády o vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů

7. Dotčené subjekty
Úřad pro ochranu osobních údajů, veřejná správa, podnikatelský sektor.
8. Konzultace
Proběhly konzultace s podnikatelskými subjekty i s veřejnou správou.
9. Dostupná data
-

10. Charakteristika specifických dopadů
10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

ANO

NE

Implementační zákon bude mít dopady ve vztahu k rozpočtové kapitole 343 – Úřad pro ochranu
osobních údajů státního rozpočtu České republiky související se zřízením pracovního místa
místopředsedy ÚOOÚ a druhého místopředsedy po 1. lednu 2021, které by měly být
financovány na vrub stávajících běžných neprofilujících výdajů rozpočtové kapitoly (v případě
druhého místopředsedy v návaznosti na uvolnění prostředků po postupném odchodu
inspektorů). Náklady na 1 místopředsedu budou obdobné jako náklady na 1 inspektora, tj.
přibližně 1 784 000 Kč. Při počtu 2 místopředsedů, oproti stávajícím 7 inspektorům, se tedy
jedná o úsporu.
10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR

ANO

NE

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí

ANO

NE

Možný dopad kvůli některým požadavkům na personální (pověřenci pro ochranu osobních
údajů, dozorová a akreditační činnost) a technické (zabezpečení IT systémů zpracovávajících
osobní údaje) zajištění Obecného nařízení. Dopady související s implementací požadavků
Obecného nařízení v rovině koncepční, právní a organizační při zpracování osobních údajů.
Tyto dopady však nejsou přímým důsledkem návrhu zákona, ale Obecného nařízení samotného.
10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)

ANO

NE

Možný dopad kvůli některým požadavkům na personální (pověřenci pro ochranu osobních
údajů, dozorová a akreditační činnost) a technické (zabezpečení IT systémů zpracovávajících
osobní údaje) zajištění Obecného nařízení. Dopady související s implementací požadavků
Obecného nařízení v rovině koncepční, právní a organizační při zpracování osobních údajů.
Tyto dopady však nejsou přímým důsledkem návrhu zákona, ale Obecného nařízení samotného.
10.5 Sociální dopady

ANO

NE

10.6 Dopady na spotřebitele

ANO

NE

10.7 Dopady na životní prostředí

ANO

NE
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10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů
NE

ANO

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby

ANO

NE

Obecné nařízení se vztahuje i na zpracování osobních údajů pro statistické účely, návrh zákona
stanoví zvláštní podmínky pro přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů nejen ke statistickým
údajům (§ 54 odst. 1).
10.10 Zhodnocení korupčních rizik

ANO

NE

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu

ANO

NE

-

11. Kontakty na zpracovatele


Mgr. Petr Habarta, vrchní ministerský rada / odbor bezpečnostní politiky a prevence
kriminality, oddělení bezpečnostně právní, tel. 974 832 779, e-mail:
petr.habarta@mvcr.cz
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