
 

  

K povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)  

1. Úvod  

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) předpokládá v některých případech vypracování 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Takové posouzení je nutné v případech, kdy zpracování 

osobních údajů má za následek vznik vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob, a to s 

přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu, účelům zpracování a využitím nových technologií.  Samo 

nařízení poskytuje v článku 35, odst. 1 a odst. 3 několik vodítek k určení úrovně vysokého rizika pro 

práva a svobody fyzických osob při zpracování osobních údajů. Zdůrazněna jsou zejména taková 

zpracování osobních údajů, při nichž dochází (i) k systematickému a rozsáhlému vyhodnocování 

osobních aspektů, založenému na automatizovaném zpracování (včetně profilování), kdy dochází k 

rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají podobný závažný 

dopad; (ii) k rozsáhlému zpracování zvláštních kategorií osobních údajů nebo osobních údajů týkajících 

se rozsudků ve věcech trestních; (iii) nebo dochází k rozsáhlému systematickému monitorování 

veřejných prostranství. Uvedený text je však poměrně obecný a ve většině případů neumožňuje 

jednoznačné zařazení konkrétního zpracování osobních údajů. Proto je nutné další upřesňování 

parametrů, které se pokusila provést WP29 v rámci dokumentu WP248 („Guidelines on Data Protection 

Impact Assessment (DPIA) and determining wheter processing is „likely to result in     

a high risk“ for purposes of regulation 2016/679“, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137), určeného zejména pro správce, 

zpracovatele a dozorové orgány. Tento text nastiňuje podrobněji přístup k řešení této problematiky   a 

jsou v něm naznačena podrobnější východiska pro určení rizikovosti (například k definici pojmů 

rozsáhlé zpracování), ale rovněž bez podrobnějších hodnot kritérií. V rámci dokumentu je stanoveno 9 

obecných kritérií pro stanovení vysoké rizikovosti zpracování osobních údajů:   

1. provádí se ohodnocení nebo hodnocení bonity fyzických osob, včetně profilování a předpovědi,  

2. provádí se automatické rozhodování s právním nebo obdobným významným účinkem,  

3. provádí se systematické monitorování, včetně monitorování veřejně přístupných prostor,  

4. provádí se zpracování citlivých údajů,  

5. provádí se zpracování velkého rozsahu,  

6. provádí se kombinace nebo propojování dat různých zpracování,  

7. provádí se zpracování údajů týkající se zranitelných subjektů údajů,  

8. dochází k inovativnímu využití nebo aplikaci technologických nebo organizačních řešení  

9. provádí se zpracování s obtížně uplatnitelnými právy subjektů údajů - pro procesy prováděné ve 

veřejné oblasti, jimž se nemohou vyhnout, nebo zpracování, které má za cíl povolit, změnit nebo 

odmítnout přístup subjektů údajů k službě nebo uzavření smlouvy,   

Daleko přesnější je uvedený dokument v definování organizace postupu zpracování a hodnocení 

náležitostí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.   

2. Uplatnění určení rizikovosti zpracování osobních údajů  

Je zřejmé, že určení úrovně rizikovosti zpracování osobních údajů, jak je vidět z výše uvedených kritérií, 

je odvozeno od charakteru zpracování osobních údajů, a to proto, že je nutno rozhodnout, zda je 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137
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správce či zpracovatel povinen provádět některé, v nařízení 2016/679, uvedené činnosti, které 

předchází všem krokům (včetně analýzy rizik, která je součástí posouzení vlivu na ochranu osobních 

údajů).   

Určení rizikovosti zpracování osobních údajů se tedy uplatní při plnění některých povinností, jako jsou:  

 -  zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35)   

(Poznámka: Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů se provádí, pokud zpracování představuje 

vysoká rizika pro práva a svobody subjektů údajů. Tato povinnost se týká jen správců. Dle nařízení 

2016/679, bodu 91 recitálu, by měli být od této povinnosti osvobozeni jednotliví zdravotníci, lékaři 

nebo právníci zpracovávající osobní údaje svých klientů. I v těchto případech však bude záležet na 

dalších charakteristikách zpracování, vždy půjde o taková zpracování, která nenesou zvláštní znaky 

(například uložení v cloudu, předávání do zahraničí apod.)).  

 -  ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 a čl. 34)  

(Poznámka: Postup uvedený v tomto materiálu se neuplatní. Úroveň rizika zpracování může být 

snížena technickými a organizačními opatřeními přijatými správcem k řešení rizik a uplatněnými na 

zasažené osobní údaje, a to jak před vznikem porušení, tak po vzniku porušení zabezpečení osobních 

údajů a také dalšími parametry porušení zabezpečení osobních údajů. Tato povinnost se týká jen 

správců).  

 -  předchozí konzultace (čl. 36)  

(Poznámka: Postup uvedený v tomto materiálu se neuplatní. V tomto případě by měla být úroveň 

rizika pro práva a svobody fyzických osob snížena správcem, a to přijatými opatřeními k řešení rizik 

dle čl. 35, odst. 7, písm. d), která však nevedla k jeho snížení pod úroveň vysokého rizika. V rámci 

předchozí konzultace muže dojít k situaci, že dozorový orgán zakáže zpracování osobních údajů 

provádět, pokud se nepodaří rizika snížit. Tato povinnost se týká jen správců).   

3. Návrh řešení K seznamu operací zpracování, které podléhají posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů  

Na základě výše uvedených údajů je zřejmé, že existují dvě možnosti řešení uvedeného problému, které 

vedou k určení, zda operce podléhá posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.  

Varianta 1. Sestavení přímo seznamu druhů operací zpracování, které podléhají posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů (tj. druhů vysoce rizikových operací zpracování osobních údajů). Jeho 

vytvoření znamená, že seznam bude nutno neustále udržovat a aktualizovat. V případě, že půjde o nové 

(neznámé) zpracování by se mohlo stát, že se správce nebo zpracovatel vyhne povinnosti zpracovat 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, protože zpracování na seznamu nebude, byť by tam svým 

charakterem patřilo.  

Varianta 2. Nezpracovávat přímo seznam vysoce rizikových operací zpracování osobních údajů, ale 

zařadit operace zpracování mezi vysoce rizikové na základě kriteriální analýzy. Hlavním problémem 

tohoto postupu je správné nastavení kritérií.  

K seznamu operací zpracování, kde není posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nutné   

K variantě 1. Je otázkou, zda by bylo seznam druhů operací zpracování (kde se neprovádí posouzení 

vlivu na ochranu osobních údajů) nutno vůbec připravit. Pokud je k dispozici seznam druhů operací 

zpracování, na které se posouzení vlivu na ochranu osobních údajů zpracovává, potom je zřejmé, že na 

ostatní nikoliv.  

K variantě 2. Zde by bylo seznam druhů operací zpracování (kde se neprovádí posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů) nutné připravit. Na základě kriteriální analýzy sice je možno připravit seznam 



 

ostatních zpracování, ale zároveň z některých ustanovení nařízení plynou výjimky (čl. 35 odst. 10, 

recitál bod 91) pro některé druhy operací zpracování, které by mohly být považovány za vysoce 

rizikové. Vzhledem k těmto výjimkám je tedy nutno seznam operací zpracování, kde se posouzení vlivu 

na ochranu osobních údajů neprovádí, připravit.  

Navrhuje se použití varianty 2 tj. kriteriální analýzy při určení druhů operací zpracování, které podléhají 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, doplněné seznamem operací zpracování, které 

nepodléhají tomuto posouzení. Kriteriální analýza určí, které operace jsou vysoce rizikové (podrobněji 

viz příloha 1). A zároveň určí seznam druhů operací zpracování, pro které, byť by patřily mezi vysoce 

rizikové, se posouzení vlivu na ochranu osobních údajů zpracovávat nemusí (podrobněji viz příloha 2).   



 

Příloha 1  

Určení rizikovosti zpracování osobních údajů jako základ pro stanovení (seznamu) operací 

zpracování osobních údajů, která podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů   

Určení rizikovosti zpracování osobních údajů by měl provést každý správce nebo zpracovatel. Materiál 

neurčuje závazný postup pro správce nebo zpracovatele, to znamená, že pokud bude chtít správce 

nebo zpracovatel určit rizikovost zpracování osobních údajů jiným způsobem, než zde uvedeným, je to 

samozřejmě možné, pokud je zařazení do úrovně rizikovosti schopen zdůvodnit. Lze předpokládat 

modifikaci kritérií na základě veřejné diskuse, dalších dokumentů pracovních orgánů Komise a 

zkušeností z praxe.   

Kritéria hodnocení rizikovosti zpracování  

Pro hodnocení rizikovosti souboru operací zpracování (dále jen zpracování) je třeba vyjádřit povahu 

zpracování osobních údajů pomocí kritérií, která umožní zpracování osobních údajů popsat a následně 

pomocí hodnot kritérií stanovit jeho zařazení mezi zpracování s vysokou mírou rizika pro práva a 

svobody subjektů údajů nebo ostatní zpracování. U každého kritéria se použije definované stupnice či 

škály tj. výčtu hodnot nebo intervalů hodnot (dále jen hodnot), kterých může kritérium nabývat. Každé 

zpracování tak může být charakterizováno jedinečným souborem hodnot kritérií. Hodnoty jednotlivých 

kritérií se roztřídí do tří skupin, s tím, že se označí každá skupina jinak, tedy kritické hodnoty (červeně), 

významné hodnoty (žlutě) a nízké hodnoty (zeleně). Zařazení mezi zpracování s vysokým rizikem pro 

práva a svobody subjektů údajů se stanoví tak, že hodnota dvou a více kritérií zasáhne mezi kritické 

(červené) nebo jedna hodnota zasáhne mezi kritické (červené) a zároveň nejméně pět hodnot kritéria 

dosáhne mezi významné (žluté).  

  

Stanovení kritérií   

Pokud kritérium obsahuje více hodnot zařazených do jedné skupiny (červená, žlutá nebo zelená) počítá 

se u každého kritéria nejvýše dosažená hodnota a jen jednou.   

kritérium 1 - určení míry monitorování subjektů údajů  
 Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné  ●  

(Poznámka: Jedná se zejména o zpracování údajů monitorujících pohyb identifikovatelných subjektů údajů).   

 Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné  ●  
(Poznámka: Jedná se zejména o zpracování obrazových záznamů identifikovatelných subjektů údajů).   

Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované ●  

 

kritérium 2 - údaje shromažďované o subjektech údajů zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se 

rozsudků ve věcech trestních a trestných činů             ●  

(Poznámka: Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o politických 

názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v odborech, o zdravotním stavu, o 

sexuálním životě a sexuální orientaci fyzické osoby, genetické údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem 

jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných činů a apod.).  

provozní a další údaje využitelné pro vytváření profilů uživatelů nebo automatizovaného rozhodování ●  

(Poznámka: Například údaje z logů, historie navštívených stránek, údaje o uskutečněných voláních, údaje 

elektronické pošty, údaje o zařízeních (např. ICT) používaných subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje 

o stavu majetku, výši finančních prostředků, dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod.).  

údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech znamenajících poškození cti,  
pověsti, charakteru, bezúhonnosti   ●  



 

(Poznámka: Zpracování zahrnuje zpracování údajů přístupové jméno, heslo/PIN, role, pseudonym, přestupky, 

pokuty, účast na některých akcích apod.).  

 údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze  ●  
(Poznámka: Zpracování zahrnuje údaje jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum narození, číslo 

platební karty, heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pobytu, vlastnictví 

nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků apod.).   

 jedinečné identifikační údaje  ●  
(Poznámka: Zpracování zahrnuje údaje jméno subjektu (společně jméno, příjmení, tituly, datum narození), RČ, 

číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního pojištění, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).  

údaje spojené s chováním subjektu údajů  ●  

(Poznámka: Zpracování zahrnuje zpracování údajů účast na některých akcích, vzdělávání, popis praxe, zájmy, 

údaje o členství apod.).  

 ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů   ●  
(Poznámka: Zpracování zahrnuje údaje softbiometrické údaje (jako je váha, výška, konfekční velikosti, barva 

vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod.), prosté obrazové záznamy, identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, 

údaje o nákupech apod.).   

 

 kritérium 3 - míra zranitelnosti subjektů údajů   

 stálá zranitelnost  ●  
(Poznámka: Subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle národnosti, náboženství, sexuální 

orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu, odsouzení pro trestný čin apod.).  

 časově omezená zranitelnost  ●  
(Poznámka: Subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle toho, zda jde o migranty, 

nemocné, staré lidé, děti, mladistvé apod.).  

 situačně daná zranitelnost  ●  
(Poznámka: Subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle toho, zda jde o žadatele vůči 

veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli, o příjemce vůči poskytovatelům zdravotních či 

sociálních služeb, odběratele léčiv, odběratele erotických pomůcek).  

 bez zvláštní zranitelnosti  ●  

kritérium 4 - dostupnost osobních údajů  
 nedostupnost údajů není přijatelná   ●  

(Poznámka: Jde o taková zpracování, kdy by nedostupnost osobních údajů mohla způsobit kritické obtíže 

subjektům údajů, jako je nedostupnost zdravotnické dokumentace při nasazování léčby u jednotlivých 

pacientů, nedostupnost některých údajů pro hasiče nebo policisty při zásazích apod.).   

 určitá nedostupnost je přijatelná  ●  
(Poznámka: Jde o taková zpracování, kdy by nedostupnost osobních údajů nezpůsobila kritické obtíže pro 

subjekty údajů).   

kritérium 5 - rozsah zpracování osobních údajů  
velký rozsah zpracování osobních údajů  
(Poznámka: od 10001 subjektů údajů a/nebo nad 20 přistupujících osob).  

●  

střední rozsah zpracování osobních údajů  
(Poznámka: od 5001 do 10000 subjektů údajů a/nebo od 3 do 20 přistupujících osob).  

●  

 malý rozsah zpracování osobních údajů  ●  

(Poznámka: do 5000 subjektů údajů a/nebo do 2 přistupujících osob k osobním údajům).     

  

 

  



 

kritérium 6 - k zasaženému území z hlediska subjektů údajů  

podrobná úroveň - místa veřejně přístupná   ●  
(Poznámka: Týká se rozsahu menšího než obec – veřejná prostranství, pasáže apod. - míří na kamerové 

systémy monitorující ve velkém rozsahu veřejná prostranství).  

 podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná  ●  
(Poznámka: Týká se rozsahu menšího než obec - pozemky majitele, interiéry objektů jako bytové domy, 

průmyslové objekty, prodejny a také velmi omezeně (1-1,5 m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k 

monitorovanému subjektu - míří na kamerové systémy).   

 lokální úroveň- do území regionu  ●  
(Poznámka: Jedná se o jednotky LAU2 (NUTS5) = obce, LAU1 (dříveNUTS4) = okresy, NUTS3 = kraje apod.).  

 regionální úroveň - území regionu  ●  
(Poznámka: Jedná se o jednotky (NUTS2 = region).  

 národní úroveň - území země nebo státu  ●  
(Poznámka: Jedná se o jednotky (NUTS0 = stát, NUTS1 = země).  

 nadnárodní úroveň   ●  
(Poznámka: Jedná se o jednotky na úrovni skupiny zemí).  

kritérium 7 - k uplatnění práv subjektů údajů ke zpracování osobních údajů  
 subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání  ●  

(Poznámka: Týká se zpracování, které nemá subjekt údajů možnost ovlivnit, tj. zpracování, kde subjekt údajů 

jen omezeně nebo vůbec nemůže prosadit svá práva daná nařízením 2016/679. Jedná se o zpracování daná 

většinou právními předpisy).  

 subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání   ●  
(Poznámka: Týká se zpracování, kde subjekt údajů bez problémů prosazuje svá práva daná nařízením 

2016/679).  

kritérium 8 - přístupnost osobních údajů  
 údaje jsou veřejně přístupné   ●  

(Poznámka: jde o údaje v rámci zpracování zpřístupňovaného veřejnosti správcem například na základě 

právních předpisů)   

 údaje nejsou veřejně přístupné  ●  
(Poznámka: jde o údaje v rámci zpracování přístupného pouze správci nebo zpracovateli, případně orgánům 

veřejné moci na základě právních předpisů)  

kritérium 9 - soustavnost zpracování osobních údajů   
dlouhodobé, soustavné, systematické zpracování  ●  

krátkodobé, jednorázové, dočasné, příležitostné zpracování   

 
●  

kritérium 10 - k předávání  

      předává se do států s nezajištěnou úrovní ochrany mimo EU na základě čl. 49 nařízení 2016/679     ● 
(Poznámka: Jedná se o předání založené na specifických situacích za definovaných podmínek (udělen výslovný 

souhlas subjektů údajů; k plnění smlouvy nebo k plnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi 

subjektem údajů a správcem; k plnění smlouvy v zájmu subjektu údajů uzavřené mezi správcem a jinou 

osobou; k předání z důležitých důvodů veřejného zájmu; k předání pro určení, výkon, obhajobu právních 

nároků; předání nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiných osob, v případě, kdy 

subjekt údajů není způsobilý udělit souhlas; k předání z rejstříku vedeného na základě práva Unie nebo 

členského státu a určeného k informování veřejnosti nebo jakékoliv osobě, která prokáže oprávněný zájem) 

nebo jde o jednorázový převod osobních údajů do zahraničí, týká se omezeného počtu subjektů údajů, je 

nezbytný pro účely závažných zájmů správce, které nepřeváží nad právy a svobodami subjektů údajů a pokud 

správce posoudil všechny okolnosti daného předání údajů).   



 

předává se do států se zajištěnou úrovní ochrany mimo EU nebo na základě vhodných záruk podle čl. 46 

nařízení 2016/679  ●  
(Poznámka: Předávání probíhá na základě rozhodnutí Komise nebo na vhodných zárukách (závazná podniková 

pravidla; standardní smluvní doložky; schválený kodex chování, včetně vymahatelných závazků správce nebo 

zpracovatele; vydané osvědčení o shodě s nařízením 2016/679, včetně vymahatelných závazků správce nebo 

zpracovatele; závazného a vymahatelného nástroje mezi orgány veřejné správy nebo veřejnými subjekty; na 

základě ustanovení správních ujednání mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty, které zahrnují 

vymahatelná a účinná práva subjektů údajů).  
nepředává se nebo se předává do zemí EU  

 

kritérium 11 - k působnosti správce/zpracovatele  

●  

nadnárodní úroveň   
 
národní úroveň   

●   

(Poznámka: Správce působí na území státu nebo menším).   

kritérium 12 - k rozložení správce/zpracovatele v území  

●  

rozsáhle v území rozložený  ●  
(Poznámka: Správce nebo zpracovatel s více než 20 místy zpracování /pobočkami).   

 lokálně v území rozložený  ●  
(Poznámka: Správce nebo zpracovatel s 5- 20 místy zpracování /pobočkami).  

 omezeně v území rozložený   ●  
 (Poznámka: Správce nebo zpracovatel s 1-4 místy zpracování /pobočkami).     

kritérium 13 - ke složitosti systému zpracovávajícího osobní údaje u správce  
automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence ● systém s propojením na jiná zpracování 

prováděná stejným správcem/zpracovatelem  ●  

(Poznámka: Jde zejména o zpracování, kde dochází ke slučování/sdružování údajů získaných za různými účely).   

jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným 

správcem/zpracovatelem  ●  
(Poznámka: Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo vícenásobnými vazbami).  

kritérium 14 - vazby na jiné subjekty  

 s vazbami na nejednoznačně vymezené správce   ●  
(Poznámka: Vazba je dána například jen kategorií správce například orgány veřejné správy, nemocnice, školy, 

členové podnikatelských seskupení, a to proto, že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je 

proměnlivý apod.).  

 s vazbami na jednoznačně vymezené správce/zpracovatele   ●  
(Poznámka: Lze uvést vyčerpávající seznam správců a/nebo zpracovatelů).  

bez vazeb na jiné správce /zpracovatele                                                                                                          ●    

kritérium 15 - inovativnost řešení  

 zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů)  ●  
(Poznámka: Jedná se pro správce nebo zpracovatele o nová řešení, nikde dosud na území ČR nerealizovaná, se 

kterými nejsou žádné zkušenosti).     

první nasazení řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce nebo zpracovatele                            ●  

(Poznámka: Jedná se pro správce nebo zpracovatele o nové řešení, ale správce nebo zpracovatel může využít 

zkušeností jiného člena konsorcia nebo jiného subjektu na území ČR (například dodavatele).   

obdobné řešení u správce již nasazené nebo prvně nasazené u správce, ale jde o opakované řešení  
 (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením)  ●  

(Poznámka Jedná se o řešení, se kterými má správce již zkušenosti nebo řešení mnohokrát různě nasazená a 

odzkoušená „krabicová řešení“ nebo „řešení na klíč“ dodávaná a přizpůsobitelná dle potřeb správce).   



 

 

Příloha 2  

Stanovení (seznamu) operací zpracování osobních údajů, která nepodléhají posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů   

Výsledkem analýzy (provedené dle Přílohy 1 tohoto dokumentu) je rozdělení zpracování osobních 

údajů na dvě skupiny. Zpracování zařazená do skupin „Zpracování s vysokým rizikem pro práva a 

svobody subjektů údajů“ a „ostatní zpracování“. Lze předpokládat, že budou existovat zpracování 

osobních údajů, která by na základě analýzy mohla být zařazena do skupiny „zpracování s vysokým 

rizikem pro práva a svobody subjektů údajů“, nicméně na základě empirických poznatků a případně i 

snahy po minimálním administrativním zatížení některých správců dochází evropské nebo národní 

orgány k závěru, že zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v těchto případech není 

třeba provádět. O takových výjimkách (například nařízení 2016/679 čl. 35 odst. 10 a recitál bod 91) 

tedy rozhodují i jiné faktory, které se nedají kritérii jednoduše vyjádřit. Správce to však v žádném 

případě nezbavuje povinnosti osobní údaje přiměřeně zabezpečit. Jedná se o:   

a. Zpracování (operace zpracování) zajišťovaná jednotlivými lékaři nebo zdravotníky (tj. do zhruba 

5000 pacientů/klientů) využívající nezbytné osobní údaje a technologie pouze k zajištění lékařské a 

navazující péče pro subjekt údajů (viz recitál bod 91 nařízení), pokud nedochází k přímému 

předávání do zahraničí, nebo pro některé operace zpracování osobních údajů není využíván 

zpracovatel.   

(Poznámka: dle dostupných statistik na internetu byl v České republice průměrný počet pacientů 

obvodních lékařů přibližně 1600 pacientů a v případě zubních lékařů přibližně 1300 pacientů).    

b. Zpracování (operace zpracování) zajišťovaná jednotlivými právníky (tj. do zhruba 5000 klientů) 

využívající nezbytné osobní údaje a technologie pouze k zajištění právních služeb pro subjekt údajů 

(viz recitál bod 91 nařízení), pokud nedochází k přímému předávání do zahraničí, nebo pro některé 

operace zpracování osobních údajů není využíván zpracovatel.   

c. Zpracování (operace zpracování) týkající se obchodní činnosti (včetně nabízení obchodu a služeb, 

věrnostních karet, pořádání soutěží, zasílání newsletterů, marketingu) zpracovávajících pouze 

nezbytné osobní údaje, pokud se nejedná o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, a pokud 

využitím technologií nedochází k nadměrnému zásahu do soukromí (přímý marketing, profilování 

zákazníků, automatizované rozhodování apod.).  

d. Zpracování (operace zpracování) prováděná za účelem vedení účetnictví.  

e. Zpracování (operace zpracování) při provozování kamerových systémů/fotopastí (prostý obrazový 

záznam), pokud nedochází k nadměrnému monitorovaní veřejných prostranství (nad rozsah 1-1,5 

m), nedochází k monitorování zaměstnanců na pracovištích nebo zabírání citlivých prostor v době 

přítomnosti subjektů údajů (šatny, čekárny) a zároveň použité technologie nemají takové 

parametry, které umožní nadměrné zásahy do soukromí (například použití vysoké rozlišovací 

schopnosti - čtení dokumentů v rukou subjektů údajů, zobrazení otisků prstů nebo zpracování 

některých biometrických charakteristik (použití biometrických kamer) subjektů údajů - 

charakteristiky obličeje, chůze apod.).  

f. Typová řešení (pro zpracování osobních údajů) opakovaně dodávaná, na které byl zpracován typový 

projekt hodnocení dopadů, který je součástí dodávky (například spisová služba, účetnictví).  



 

g. Zpracování (operace zpracování), která se řídí právními předpisy (viz čl. 35, odst. 10 nařízení) a na 

která bylo posouzení vlivu na ochranu osobních údajů provedeno jako součást obecného posouzení 

(pokud posouzení splňuje požadavky na hodnocení vlivu na ochranu osobních údajů dle nařízení 

2016/679) v souvislosti s přijetím právního předpisu a pokud zpracování (operace zpracování) není 

u správce začleněno do společného systému s propojením na jiná zpracování prováděná stejným 

správcem, zpracovatelem nebo jinými správci (a takové propojení nebylo součástí posouzení 

dopadu na zpracování osobních údajů).   

h. Zpracování (operace zpracování) při provozování kamery (prostý obrazový záznam) na jednotlivém 

vozidle monitorující nezbytný prostor před, případně i za vozidlem, a to za účelem dokumentace 

nehody, pro její objasnění a její další řešení a zároveň použité technologie nemají takové parametry, 

které umožní nadměrné zásahy do soukromí (například zpracování biometrických charakteristik 

(použití biometrických kamer) subjektů údajů - charakteristiky obličeje nebo zobrazení některých 

biometrických charakteristik subjektů údajů - otisky prstů apod.).  

(Poznámka: netýká se provozování dopravy podnikatelským subjektem, který provozuje více jak 3 

vozidla).  

  


