
z právní praxe

Tento článek se zaměřuje na recentní 
vývoj výkladu čl. 35 Nařízení, který 
obsahuje povinnost správce prová-
dět posouzení vlivu zpracování na 

ochranu osobních údajů. Dle čl. 35 má dojít 
před zahájením zpracování k posouzení vlivu 
zamýšlených operací na ochranu osobních 
údajů, pokud je pravděpodobné, že s ohledem 
k povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracová-
ní, které využívá nové technologie, bude mít 
zpracování za následek vysoké riziko pro práva 
a svobody fyzických osob.

Dle čl. 35 odst. 3 Nařízení se posouzení vlivu 
provede zejména v případech:

a) systematického a rozsáhlého vyhodnoco-
vání osobních aspektů týkajících se fyzic-
kých osob, které je založeno na automati-
zovaném zpracování, včetně profilování, 
a na němž se zakládají rozhodnutí, která 
vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám 
právní účinky nebo mají na fyzické osoby 
podobně závažný dopad;

b) rozsáhlého zpracování zvláštních katego-
rií údajů uvedených v  čl. 9 odst. 1 nebo 
osobních údajů týkajících se rozsudků 
v  trestních věcech a  trestných činů uve-
dených v článku 10; nebo

c) rozsáhlého systematického monitorování 
veřejně přístupných prostorů.

Ve vodítku WP248 rev.01, vypracovaném 
skupinou WP29, je dále stanoveno devět 
kritérií, na jejichž základě se dovozuje vysoká 
rizikovost zpracování osobních údajů.

Čl. 35 odst. 4 Nařízení předpokládá, že národ-
ní dozorový úřad sestaví seznam druhů ope-
rací zpracování, které v souladu s čl. 35 odst. 
1 Nařízení (zpracování „bude mít za následek 
vysoké riziko pro práva a  svobody fyzic-
kých osob“) podléhají požadavku na posou-
zení vlivu a předá tento seznam Evropskému 
sboru pro ochranu osobních údajů (dále je 
„EDPB“). Navíc dále ustanovení čl. 35 odst. 
5 Nařízení obsahuje možnost, aby národní 

dozorový úřad stanovil výjimky z  operací 
zpracování, u  kterých není posouzení vlivu 
nutné. Tyto výjimky musí národní dozorový 
úřad rovněž předat EDPB.

Operace zpracování dle čl. 35 odst. 
4 Nařízení (nutné posouzení vlivu)

Dne 25.  9.  2018 vydal EDPB svá stanovis-
ka k  seznamům, které mu zaslaly národní 
dozorové úřady dle čl. 35 odst. 4 Nařízení. 
Stanovisko EDPB k návrhu českého Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) 
je možné nalézt na stránkách sboru pod 
označením Opinion 4/2018 a samotný návrh 
na stránkách www.uoou.cz.

Předně je třeba uvést, že ÚOOÚ přistoupil 
k  hodnocení rizikovosti zpracování tak, že 
u každé v seznamu uvedené kategorie existuje 
několik variant jejího možného provedení 
s  různou mírou rizika. Tyto varianty mají 
dle míry rizika pro subjekty údajů přiděle-
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ny barevné body, přičemž kritické hodnoty 
jsou označeny červeně, významné hodnoty 
žlutě a  nízké hodnoty zeleně. Zpracování je 
považováno za zpracování s vysokým rizikem 
pro práva a  svobody subjektů údajů, pokud 
hodnota dvou a  více kritérií zasáhne mezi 
kritické (červené) nebo jedna hodnota zasáh-
ne mezi kritické (červené) a zároveň nejméně 
pět hodnot kritérií dosáhne stupně významné 
(žluté).

Ve svém stanovisku vyzval EDPB ÚOOÚ, aby 
jím navržený seznam revidoval v  následují-
cích oblastech:

Obecná doporučení

V  prvních dvou bodech doporučuje EDPB, 
aby ÚOOÚ zdůraznil, že se nejedná o  taxa-
tivní výčet druhů zpracování, které podléhají 
posouzení vlivu, a  dále, že je tento seznam 
vypracován na základě vodítek skupiny WP 
29, aby tak byla vyjasněna jeho unifikační 
funkce pro rozhodovací praxi v rámci EU.

Biometrické údaje

Ohledně zpracování biometrických údajů, 
které má podléhat posouzení vlivu tehdy, 
pokud je naplněno alespoň ještě jedno další 
kritérium dle WP248 rev.01, EDPB pouze 
upozorňuje na konzistentnost výkladu obsa-
ženého v seznamu.

Genetické údaje

Dle zaslaného seznamu ÚOOÚ by mělo pod-
léhat zpracování genetických údajů posou-
zení vlivu tehdy, pokud takové zpracování 
splňuje ještě jedno další kritérium dle vodítka 

WP 248 rev.01. S  tímto názorem se EDPB 
ztotožňuje, když samotné zpracovaní gene-
tických údajů nemusí nezbytně představovat 
vysoké riziko; přidá-li se však další kritéri-
um dle vodítka WP 248 rev.01, musí již být 
posouzení vlivu provedeno.

Značný rozsah zpracování

Dle názoru EDPB je značný rozsah zpracová-
ní dostatečně vysvětlen ve vodítkách WP 243 
a  WP 248, a  v  seznamu vydaném ÚOOÚ 
tak stačí pouze odkázat na tyto definice. Pro 
správce osobních údajů to bohužel znamená, 
že přesná čísla pro rozsah zpracování osob-
ních údajů nebudou k  dispozici (dle návrhu 
ÚOOÚ mělo být značným rozsahem zpraco-
vání zahrnující alespoň 10001 subjektů údajů 
a/nebo nad 20 přistupujících osob).

Monitoring zaměstnanců

Ohledně monitorování zaměstnanců souhlasí 
EDPB s  ÚOOÚ, že by systematické moni-
torování zaměstnanců jakožto zranitelné 
skupiny mohlo vyžadovat posouzení vlivu. 
Doporučuje, aby bylo zdůrazněno, že – v sou-
ladu s vodítky W 248 rev.01 – je potřeba napl-
nit alespoň dvě riziková kritéria (skutečnost, 
že je monitorování systematické, představuje 
dle vodítek W 248 jedno, nikoliv dvě hodno-
cená kritéria rizikovosti).

Mezinárodní přenos dat

Dle seznamu ÚOOÚ by se mělo v  případě 
přenosu dat do zahraničí jednat o zpracování 
podléhající posouzení vlivu, pokud je k tomu 
splněno alespoň jedno další kritérium dle WP 
248 rev.01. S  tímto ovšem EDPB nesouhlasí 

a požaduje, aby tento druh zpracování byl ze 
seznamu vyřazen.

První použití inovativní 
technologie na území ČR

Dle názoru EDPB je definice inovativní tech-
nologie, zejména s  ohledem na podmínku 
jejího prvního použití, problematická, pro-
tože vysoké riziko nemusí nutně odpovídat 
až prvnímu použití inovativní technologie. 
Požaduje tedy, aby definice inovativní tech-
nologie odpovídala vodítku WP 248 rev.01, 
a to zejména tím, že dojde k odstranění pod-
mínky prvního použití.

Na základě výše zmíněných doporučení 
EDPB lze očekávat, že v  blízké době bude 
zveřejněn upravený seznam druhů zpracová-
ní, která podléhají požadavku na posouzení 
vlivu dle čl. 35 odst. 4 Nařízení.

Operace zpracování dle čl. 35 odst. 
5 Nařízení (u nichž není nutné 
posouzení vlivu)

Stanovisko EDPB k seznamu operací zpraco-
vání dle čl. 35 odst. 5 Nařízení zatím bohužel 
není vydáno a je tak možné se spoléhat pouze 
na doporučení ÚOOÚ vydané k  1.  6.  2018, 
které obsahuje některé operace zpracování, 
které nepodléhají posouzení vlivu. Opět se 
ovšem nejedná o taxativní výčet všech druhů 
zpracování; navíc je možné, že po vypracová-
ní stanoviska ze strany EDPB se tento seznam 
ještě změní.

Závěr

Na závěr tak lze shrnout, že celý proces apli-
kace a výkladu některých pojmů obsažených 
v  Nařízení zdaleka není ukončen a  ohled-
ně nutnosti posouzení vlivu zpracování na 
ochranu osobních údajů správci osobních 
údajů ještě chvíli nebudou mít jasno. •
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