
 

„Aktuality v oblasti ochrany osobních údajů“ 

 
Novinky z legislativy (zejména cookies), provedeme Vás i nejnovějšími a nejzajímavějšími pokyny Evropského 

sboru pro ochranu osobních údajů a stranou nezůstane ani rozhodovací praxe – a to jak národní, tak evropská. 

Webinář 

11. července 2022 

Tereza Hošková a Jiří Kvaček – advokátní kancelář Weinhold Legal 

 

 

1. Novinky v legislativě 

Zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a tzv. Cookies 

- Cílem novely je ochrana spotřebitele 

- Účinnost od 1. ledna 2022 

- Cookies: 

Malé množství dat, která www server pošle prohlížeči a ukládá k využití při dalším připojení 

Technické (nezbytné pro fungování systému a nevyžadují souhlas subjektu osobních údajů), statistické, 

analytické a marketingové 

Od prosince 2021 byly zpracovány až do doby odmítnutí – opt-out 

Od 1. ledna 2022 musí být udělen souhlas předem – opt-in 

Souhlas musí být Jednoznačný – Informovaný - Svobodný – Konkrétní 

Nepřijetí Cookies nesmí uživatele v ničem omezit 

 

Aktuální situace v oblasti předávání osobní údajů do USA 

- Velké množství sdílených dat souvisí s rozsáhlým vzájemným obchodem v hodnotě 900 miliard EUR 

- Upraveno standardními smluvními doložkami dle čl. 46 a závazná pravidla dle čl. 47 a výjimkami dle čl. 

49 GDPR 

 



2. Nové pokyny Evropského sboru EDPB 

 
- Pokyny k právu na přístup k osobním údajům 

- Pokyny jsou zveřejněny k připomínkám a po jejich vypořádání jsou publikovány ve finálním znění 

- Příkladem jsou pokyny k právu na přístup k osobním údajům  

 

 

3. Z rozhodovací praxe ÚOOÚ 

 
- Dle plánu kontrol, na základě stížnosti nebo ohlášení 

- Protokol o kontrole – námitky – správní řízení (dvouinstanční) – soudní přezkum 

- Kontroly, resp. porušení v letech 2021 – 2022: 

Správa osobních údajů samotným subjektem údajů 

Neoprávněná přeregistrace pojištěnců bez vědomí pojištěnce 

Nepřiměřený účel a rozsah zpracování osobních údajů 

Průzkum veřejného mínění spojený se sběrem osobních dat bez respektu GDPR 

Atrapa kamery nespadá pod GDPR ale kamerový systém je častým předmětem kontrol 

 

 

4. Rozhodovací praxe českých soudů 

 
- Únik osobních dat z mall.cz – pokud jsou zavedená vhodná opatření, nemusí správce nést zodpovědnost 

- Únik dat z nemocnice, která se chtěla sankci vyhnout jako veřejná společnost 

 

5. Zajímavosti ze zahraniční 

 

- Cloudové služby dceřiné společnosti Amazon v jurisdikci Francie a USA 
- META (dříve Facebook) a pokuta 17 mil. EUR ze neprokázání zavedení vhodných technickoorganizačních 

opatření 

 

 

 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 12. července 2022 


