
1/3  

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444 
posta@uoou.cz, www.uoou.cz 
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Čj. UOOU-01808/21-3 
Vyřizuje: Mgr. Petr Ševčík  
 
 
 
 
 
Praha 30. dubna 2021 
 
Zpracování osobních údajů státními institucemi 
 
Vážený pane Šinágle, 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. dubna 2021 Vaše dotazy 
týkající se zpracování osobních údajů ze strany státních institucí, především soudů. K této 
věci Vám sděluji:  
 
Úvodem konstatuji, že Vámi zaslaná písemnost i její doplnění společně označené žádost o 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byla dle obsahu 
posouzena jakožto dotaz v rámci čl. 57 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“).  
 
V případě zpracování osobních údajů dle čl. 4 bod 2 obecného nařízení je jejich správce (dle 
čl. 4 bod 7 obecného nařízení: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura 
nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování 
osobních údajů) povinen dodržovat zásady zpracování osobních údajů upravených v rámci čl. 
5 obecného nařízení. Především lze zmínit zásadu zákonnosti [čl. 5 odst. 1 písm. a) obecného 
nařízení)] na jejímž základě je možné zpracovávat osobní údaje pouze na základě jednoho 
z právních důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 obecného nařízení či čl. 9  odst. 2 (v případě 
zpracování zvláštních kategorie osobních údajů) citovaného nařízení (např. na základě 
splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje) a zásadu minimalizace [čl. 5 odst. 1 
písm. c) obecného nařízení], na jejímž základě musí být osobní údaje přiměřené, relevantní a 
omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. 
 
Pokud určité zpracování osobních údajů je stanoveno zvláštním právním předpisem není 
následný postup správců předmětných údajů v rozporu s obecným nařízením. V působnosti 
Úřadu není rozhodnutí o změně či zrušení příslušného právního předpisu.  
 
V případě soudů je nutné upozornit na výjimku z působnosti Úřadu uvedenou v rámci čl. 55 
odst. 3 obecného nařízení na jejímž základě dozorové úřady nejsou příslušné k dozoru nad 
operacemi zpracování, které provádějí soudy jednající v rámci svých soudních pravomocí.  
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Činnosti nespadající do uvedené kategorie (např. vedení personální agendy) kontrole Úřadu 
podléhají.  
 
Dále lze v dané věci uvést, že subjekt údajů (identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická 
osoba), jehož osobní údaje jsou zpracovány může u předmětného správce osobních údajů 
uplatnit svá práva popsaná v rámci obecného nařízení. Například lze zmínit právo na přístup 
k osobním údajům dle čl. 15 obecného nařízení na jehož základě je správce povinen subjektu 
údajů sdělit, zdali zpracovává jeho osobní údaje, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů 
právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím jako je např. účel 
zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým 
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny apod., či právo na výmaz osobních údajů dle čl. 
17 citovaného nařízení v jehož rámci je mj. možné požádat o výmaz osobních údajů pokud již 
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány (čl. 17 odst. 1 
písm. a) obecného nařízení).  
 
Bližší informace týkající se uplatnění práv subjektu údajů naleznete na webových stránkách 
Úřadu v rubrikách „Mohu vědět, jaké informace o mně konkrétní subjekt zpracovává?“ a 
„Jaká práva lze vůči správci nejčastěji aktivně využít?“ 
https://www.uoou.cz/mohu%2Dvedet%2Djake%2Dinformace%2Do%2Dmne%2Dkonkretni%
2Dsubjekt%2Dzpracovava/ds-4449/archiv=0&p1=3942  
 
https://www.uoou.cz/jaka%2Dprava%2Dlze%2Dvuci%2Dspravci%2Dnejcasteji%2Daktivne%2
Dvyuzit/ds-4450/archiv=0&p1=3942  
 
Dle čl. 37 obecného nařízení jsou určité skupiny správců povinny jmenovat pověřence pro 
ochranu osobních údajů, např. se jedná o správce v postavení orgánů veřejné moci či 
veřejných subjektů, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí.  
 
V případě, že správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, někdy 
označovaného jako „DPO“, můžete se s dotazy, námitkami a požadavky obrátit přímo na tuto 
osobu. Kontaktní údaje na uvedenou osobu jsou typicky zveřejňovány na webových 
stránkách určitého správce v rámci informací týkající se ochrany osobních údajů. Obecné 
informací k postavení a úloze pověřence naleznete na webových stránkách Úřadu. 
 
https://www.uoou.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju/ds-5550/p1=5550  
 
Pokud již disponujete konkrétními informacemi a podklady, nebo v komunikaci se správcem 
či dalším subjektem (zpracovatelem údajů) jste ověřil základní náležitosti zpracování a 
nemáte uspokojivé vysvětlení postupů při zpracování Vašich osobních údajů, můžete se 
obrátit na Úřad se stížností. 
 
Aby mohl být při řešení Vašeho podnětu bez prodlení zvolen účinný a cílený postup, stížnost 
musíte vždy doložit konkrétními informacemi a dokumenty dokládajícími závadný stav, 
případně i Vaší komunikací se správcem. Prosím postupujte podle návodu uvedeného na 
webových stránkách Úřadu na adrese: 
 
https://www.uoou.cz/chci%2Dpodat%2Dstiznost%2Dna%2Dspravce%2Dnebo%2Dzpracovat
ele/ds-4454/p1=4454  
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S pozdravem 
   
  Mgr. Ladislav Hejlík  
  vedoucí oddělení konzultací 
  (podepsáno elektronicky)  
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