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III. 
N á v r h 

 
ZÁKON 

 

ze dne …………………. 2018, 
 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o civilním letectví 

Čl. I 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona 
č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona 
č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona 
č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona 
č. …/2017 Sb., se mění takto: 

 
1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence 
cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti.“.   

CELEX 32016L0681 
 

2. V § 2 se doplňuje odstavec 15, který zní: 
„(15) Jmennou evidencí cestujících se rozumí záznamy cestovních požadavků 

cestujících obsažených v rezervačním systému leteckého dopravce, kontrolním 
systému odletů používaném leteckým dopravcem pro přihlášení cestujících k letu, 
nebo v obdobném systému leteckého dopravce, které zahrnují veškeré údaje 
poskytnuté cestujícím nebo jeho jménem leteckému dopravci za účelem zpracování 
a kontroly rezervace míst na konkrétním letu.“. 
CELEX 32016L0681 
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3. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 69a 

Předávání údajů jmenné evidence cestujících 
  (1) Letecký dopravce předá útvaru Policie České republiky údaje jmenné 
evidence cestujících, které shromažďuje při své obvyklé činnosti a které se týkají jím 
uskutečňovaného letu se vzletem, mezipřistáním nebo přistáním na území České 
republiky. Letecký dopravce tyto údaje předá elektronicky nebo, není-li to technicky 
možné, jiným vhodným způsobem, a to ve lhůtě  
a) 24 až 48 hodin před plánovaným časem odletu, a 
b) bezprostředně po nástupu cestujících na palubu letadla připraveného k odletu. 
  (2) Údaje jmenné evidence cestujících týkající se letu uskutečňovaného 
leteckým dopravcem z území členského státu Evropské unie s přistáním na území 
jiného členského státu Evropské unie bez mezipřistání mimo členské státy Evropské 
unie je letecký dopravce povinen předat podle odstavce 1 jen tehdy, vyplývá-li to 
z informace o předávání takových údajů zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie. 
  (3) Údaje jmenné evidence cestujících předávané podle odstavce 1 písm. b) 
může letecký dopravce předat rovněž formou aktualizace údajů předaných podle 
odstavce 1 písm. a). 
  (4) Údaje jmenné evidence cestujících, které letecký dopravce předává podle 
odstavců 1 a 2, předá letecký dopravce Policii České republiky rovněž na její žádost, 
a to neprodleně po doručení žádosti. 

 (5) Údaji jmenné evidence cestujících se rozumí 
a) rezervační kód pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci cestujících, 
b) datum rezervace a datum vystavení letenky, 
c) datum plánované cesty, 
d) jméno, popřípadě jména a příjmení cestujícího,  
e) adresa a kontaktní informace o cestujícím, 
f) veškeré údaje o provedené platbě za poskytnuté služby,  
g) veškeré údaje o průběhu letu pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci 

cestujících, 
h) veškeré údaje o věrnostním programu cestujícího, 
i) identifikační kód cestovní kanceláře, 
j) veškeré údaje o stavu odbavení cestujícího, potvrzení jeho odletu a o případech, 

kdy se cestující nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil na letiště bez 
rezervace, 

k) veškeré údaje o vyčlenění cestujícího z rezervace, 
l) veškeré údaje o nezletilých osobách cestujících bez doprovodu,  
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m) veškeré údaje obsažené v položce „obecné poznámky“ v rezervačním systému 
leteckého dopravce, 

n) číslo vystavené letenky, datum a místo jejího vystavení, identifikační kód 
vystavující cestovní kanceláře a veškeré údaje z automatizovaného systému cen 
a rezervačních podmínek leteckého dopravce, 

o) číslo sedadla a veškeré další informace o sedadle, 
p) kód leteckého dopravce uváděný v rámci společného označování linek, 
q) veškeré údaje o zavazadlech, 
r) počet a jména a příjmení cestujících v rámci jednotlivého záznamu ve  jmenné 

evidenci cestujících, 
s) údaje o cestujících předávané podle § 69 odst. 2 písm. a) až i), a 
t) jakékoli změny údajů uvedených v písm. a) až s).“. 

CELEX 32016L0681 

 
4. V § 93 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) jako letecký dopravce v rozporu s § 69a odst. 1 nebo 4 nepředá jím 
shromážděné údaje jmenné evidence cestujících nebo nepředá tyto údaje ve 
stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem,“. 

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g). 
CELEX 32016L0681 

 
5. V § 93 odst. 5 písm. a) se slova „odstavce 4 písm. e) nebo písm. f) bodu 2“ 

nahrazují slovy „odstavce 4 písm. f) nebo písm. g) bodu 2“. 
 

6. V § 93 odst. 5 písm. b) se slova „odstavce 4 písm. d)“ nahrazují slovy „odstavce 
4 písm. e)“. 
 

7. V § 93 odst. 5 písm. c) se slova „odstavce 4 písm. a), b) nebo c)“ nahrazují slovy 
„odstavce 4 písm. a), b), c) nebo d)“. 

 CELEX 32016L0681 
 

8. V § 93 odst. 5 písm. d) se slova „odstavce 4 písm. f) bodu 1 nebo 3“ nahrazují 
slovy „odstavce 4 písm. g) bodu 1 nebo 3“. 
 

9. V § 94 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
„c) Policie České republiky, jde-li o přestupek podle § 93 odst. 4 písm. b),“. 

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f). 
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10. V § 94 odst. 2 se za text „písm. b)“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. b) nebo 
c)“. 

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o Policii České republiky 
 

Čl. II 
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., 
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona 
č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb. a zákona č. …/2017 (sněmovní tisk č. 1004), se mění takto: 
 
1. V § 34 odst. 1 se v písm. a) slovo „lze“ nahrazuje slovem „lze-li“ a v písm. b) se 
slovo „jde“ nahrazuje slovem „jde-li“. 
 
2. V § 34 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 
 
3. § 39 včetně nadpisu zní:  

„§ 39 
Rušení provozu elektronických komunikací 

  (1) Policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo 
zdraví osob nebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu9) na majetku rušit v 
nezbytné míře a po nezbytnou dobu 
a) provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí, 
b) poskytování služeb elektronických komunikací, nebo 
c) provozování radiokomunikačních služeb; 
o zahájení rušení policie bez zbytečného odkladu informuje územně příslušné 
operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému a Český 
telekomunikační úřad. 
  (2) Policie může provádět rušení podle odstavce 1 rovněž při výcviku, přičemž 
ohlásí toto rušení v dostatečném předstihu územně příslušnému operačnímu a 
informačnímu středisku Integrovaného záchranného systému a Českému 
telekomunikačnímu úřadu. Za účelem odstranění nebo zmírnění dopadů ohlášeného 
rušení může Český telekomunikační úřad stanovit podmínky tohoto rušení. 
  (3) O provedeném rušení policie v nezbytné míře informuje dotčené 
provozovatele sítí a služeb elektronických komunikací. 
  (4) Policie o rušení podle odstavců 1 až 3 neinformuje, pokud by poskytnutí 
informace mohlo ohrozit plnění úkolů policie.“. 
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3. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud společné obydlí obývá 
nezletilé dítě, považuje se za ohroženou osobu podle této hlavy.“. 
 
4. V § 44 odst. 2 se slova „podle zákona o zvláštních řízeních soudních“ nahrazují 
slovy „podle zvláštního právního předpisu12)“. 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: 
„12) Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 
5. V § 45 odst. 3 větě první se za slovo „informace“ vkládají slova „o pomoci 
násilným osobám a“. 
 
6. V § 47 odst. 3 větě první se slova „od vstupu policisty do společného obydlí“ 
nahrazují slovy „od provedení vykázání“. 

 

7. V § 49 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
  „(2) Policie může dále zajišťovat v rámci plnění svých úkolů bezpečnost dalších 
osob určených ministrem. Rozsah a způsob takového zajištění bezpečnosti stanoví 
na návrh policejního prezidenta ministr.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 
 
8. V § 49 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „podle odstavce 1“ vkládají 
slova „nebo 2,“. 
 
9. V § 49 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 
 
10. V § 50 odst. 2 větě první se za text „odst. 1“ vkládají slova „nebo 2“. 
 
11. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 66a 

Evidence digitálních fotografií 

  (1) Policie vede evidenci digitálních fotografií za účelem vyhledávání, 
odhalování nebo stíhání trestných činů, zajištění bezpečnosti České republiky a 
zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a 
věcech.  

  (2) Zdrojem evidence digitálních fotografií jsou 
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a) informační systém evidence občanských průkazů, 

b) informační systém evidence cestovních dokladů, 

c) informační systém evidence diplomatických a služebních pasů, 

d) registr řidičů, 

e) centrální registr řidičů, a 

f) informační systém cizinců. 

  (3) Policie je v evidenci digitálních fotografií oprávněna zpracovávat agendový 
identifikátor fyzické osoby a digitální fotografii. 

  (4) Osobní údaje v evidenci digitálních fotografií policie zlikviduje po uplynutí 10 
let ode dne jejich vložení do této evidence.“. 
 
12. Nadpis za § 78 zní:  

„Zpracovávání osobních údajů při plnění některých úkolů policie“. 
 

13. § 79 včetně nadpisu zní: 
„§ 79 

Základní ustanovení 
  (1) Ustanovení § 79 až 88 se použijí na zpracování osobních údajů za účelem 
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, 
zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a 
vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. 
  (2) Policie může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž se 
tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), je-li to nezbytné pro účel uvedený 
v odstavci 1. Policie může zpracovávat osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů 
subjektu údajů, které souvisí s účelem uvedeným v odstavci 1.  
  (3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, národnosti, 
náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem 
nezakázanému sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování nebo orientaci 
lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo 
přestupku.  
  (4) Policie zpracovává osobní údaje podle odstavce 1 nebo 2 odděleně od 
osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů policie. 
  (5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2 může policie 
zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů policie stanovených 
zákonem.“. 
CELEX 32016L0680 
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14. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 79a 

Pověřenec 
  (1) Policejní prezident určí pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„pověřenec“) policistu nebo zaměstnance policie. Údaj o adrese pověřence policie 
zveřejní. 
  (2) Pověřenec  
a) poskytuje v policii informace a poradenství o povinnostech v oblasti ochrany 
osobních údajů, 
b) kontroluje s přihlédnutím k riziku, povaze a rozsahu činností zpracování plnění 
povinností v oblasti ochrany osobních údajů, včetně zpřístupňování údajů podle § 
84c  odst. 3, 
c) přijímá stížnosti a žádosti subjektů údajů související se zpracováním osobních 
údajů policií a s výkonem jejich práv, a 
d) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  
  (3) Policie zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho úkolů, 
včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat odborné 
vědomosti a dovednosti. Policie rovněž zajistí, aby byl pověřenec informován o všech 
připravovaných a prováděných činnostech zpracování. 
  (4) Pokud policie poskytne využívajícím orgánům České republiky přístup k 
údajům jmenné evidence cestujících, kontroluje pověřenec dodržování podmínek 
přístupu. Pokud se příslušný pracovník Celní správy podílí na činnostech policie 
podle § 84b až § 84d , kontroluje pověřenec i jeho činnost.“. 
 
15. § 80 včetně nadpisu zní: 

„§ 80 
Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 

  (1) Policie i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní údaje zpracovávané 
pro účely uvedené v § 79 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis 

Evropské unie, 
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné k odstranění závažného 

ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 

zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li její prospěch na základě okolností 
důvodně předpokládat. 

  (2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené osobní údaje se při 
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k předání nepřesných 
osobních údajů, policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto 
údajů a orgán příslušný pro plnění účelu uvedeného v § 79 odst. 1, který je jejich 
původcem. 
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  (3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému 
účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, pokud policie s tímto 
zpracováním souhlasí. 
  (4) Policie může při zpřístupnění nebo předání osobních údajů stanovit příjemci 
podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování 
zpřístupněných nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro předání orgánu 
příslušnému k plnění účelu uvedeného v § 79 odst. 1 nebo pro předání podle § 88a.“. 
CELEX 32016L0680 

 
16. Za § 80 se vkládají nové § 80a až 80c, které včetně nadpisů a poznámky pod 
čarou č. 39 znějí: 
 

„§ 80a 
Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 

  (1) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje při 
předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie, jakož i jiného státu, který 

uplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/68039), 

b) Evropskému policejnímu úřadu,  
c) Eurojustu, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu a za 

účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o policejní 
spolupráci. 

  (2) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje do zahraničí 
při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány 
mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích a s nimi 
souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen „Schengenský informační systém“), 
v rozsahu a za účelem stanoveným těmito mezinárodními smlouvami a předpisy 
Evropské unie. 
 

§ 80b 
Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím 

  (1) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje mezinárodní 
organizaci Interpol nebo zahraničnímu bezpečnostnímu sboru státu, který 
neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/68039), nebo obdobnému orgánu mezinárodní organizace, je-li to nezbytné 
pro předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, odhalování a vyšetřování trestných činů, výkonu trestů nebo 
při zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. 
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  (2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci uvedené v odstavci 1 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o zajištění 
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní spolupráce, odstavce 
3 až 5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň 
ochrany již není zajištěna. 
  (3) Policie může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést zpřístupnění nebo 
předání osobních údajů mezinárodní organizaci nebo zahraničnímu bezpečnostnímu 
sboru uvedeným v odstavci 1, přijmou-li nezbytná opatření pro zajištění ochrany 
osobních údajů. Policie informuje Úřad pro ochranu osobních údajů o kategoriích 
zpřístupnění nebo předání, a uchová informace o čase, příjemci a důvodech 
zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích; to neplatí, pokud 
opatření pro zajištění ochrany osobních údajů stanoví obecně závazný právní 
předpis.   
  (4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě první, může policie 
zpřístupnit nebo předat osobní údaje, je-li to nezbytné pro 
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b) předání podle § 80 odst. 1 písm. c),  
c) předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v zahraničí, 
d) plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v § 79 odst. 1, nebo 
e) ochranu konkrétních právních nároků osob v souvislosti s účelem podle 

písmene d). 
  (5) Policie osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) nezpřístupní nebo 
nepředá, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud základní práva a 
svobody subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem na zpřístupnění nebo 
předání. 
  (6) Policie při postupu podle odstavce 4 uchová informace o čase, příjemci a 
důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích. 
  (7) Policie dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, účelu původního 
předání a úrovni ochrany osobních údajů 
a) vyslovit souhlas, aby prostřednictvím zahraničního bezpečnostního sboru nebo 

mezinárodní organizace uvedených v odstavci 1 byly osobní údaje, které policie 
tomuto zahraničnímu bezpečnostnímu sboru  nebo mezinárodní organizaci předala, 
předány zahraničnímu bezpečnostnímu sboru jiného státu nebo jiné mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo 

b) požadovat od zahraničního bezpečnostního sboru nebo mezinárodní organizace 
uvedených v odstavci 1 informace o zpracování předaných osobních údajů. 

 
§ 80c 

Zpřístupnění a předání osobních údajů osobám a orgánům v jiných státech 
  (1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu policie při plnění účelu 
uvedeného v § 79 odst. 1, může policie zpřístupnit nebo předat osobní údaje jakékoli 
osobě nebo orgánu třetího státu, pokud 
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a) veřejný zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů nepřevažuje 
nad veřejným zájmem na splnění takového úkolu a 

b) zpřístupnění nebo předání zahraničnímu bezpečnostnímu sboru by nevedlo ke 
včasnému a řádnému splnění takového úkolu.  

  (2) Policie příslušný zahraniční bezpečnostní sbor o zpřístupnění nebo předání 
podle odstavce 1 bez odkladu informuje, ledaže by to vedlo k průtahům nebo 
obtížím. 
  (3) Policie informuje osobu nebo orgán třetího státu, kterému byly osobní údaje 
předány nebo zpřístupněny, o účelech, pro které lze takové osobní údaje v případě 
nutnosti zpracovávat.  
  (4) Policie o předání podle odstavce 1 informuje Úřad pro ochranu osobních 
údajů. O postupu podle odstavců 1 až 3 policie pořídí úřední záznam. 
___________________________ 

39) 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.“.  
CELEX 32016L0680 
 

17. V § 82 odst. 1 a v § 88 úvodní části ustanovení větě první se text „§ 85“ 
nahrazuje textem „§ 79 odst. 1“. 
 
18. V § 82 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Policie je pro účely prověřování podle odstavce 1 oprávněna vyžadovat opis z 
evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z 
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
19. § 83 se včetně nadpisu zrušuje. 
 
20. Za § 84 se vkládají nové § 84a až 84d, které včetně nadpisů a poznámek pod 
čarou č. 40 a 41 znějí: 

„§ 84a 
Údaje jmenné evidence cestujících 

  (1) Policie shromažďuje, uchovává a podle § 84b až 84d dále zpracovává údaje 
jmenné evidence cestujících uvedené v § 69a odst. 5 zákona o civilním letectví40) 
(dále jen „údaje jmenné evidence cestujících“), výsledky jejich požadovaného 
zpracování a výsledky posuzování cestujících. Na činnosti policie podle § 84a až § 
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84d se může se souhlasem policejního prezidenta podílet určený příslušník Celní 
správy. 
  (2) Využívajícím orgánem České republiky se rozumí Celní správa, Finanční 
analytický úřad, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vojenská policie a 
zpravodajská služba. Využívajícím orgánem členského státu se rozumí orgán 
členského státu Evropské unie, zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie podle 
čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68141). 
  (3) Posuzováním cestujících se rozumí zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících za účelem určení osob, u kterých je potřebné další prověření policií, 
využívajícími orgány nebo Evropským policejním úřadem před jejich plánovaným 
příletem nebo odletem. Výsledky posuzování cestujících policie uchovává v evidenci 
podle § 84b odst. 4 po dobu nezbytnou k rozhodnutí, zda je uchování dále potřebné 
ve prospěch cestujícího k vyloučení jeho nesprávného budoucího posouzení. 
  (4) Přípravou kritérií se rozumí vytváření nebo změna předem stanovených, 
cílených a určitých kritérií pro posuzování cestujících, která nelze založit na údajích 
podle § 84b odst. 2. Na přípravě kritérií se mohou podílet využívající orgány České 
republiky, k tomuto účelu jim policie poskytne přístup k údajům jmenné evidence 
cestujících. 
  (5) Jednotkou pro informace o cestujících se rozumí orgán členského státu 
zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 4 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68141).  

 
§ 84b 

Pravidla zpracování údajů jmenné evidence cestujících 
  (1) Účelem zpracování údajů jmenné evidence cestujících je pouze posuzování 
cestujících, příprava kritérií, plnění konkrétního úkolu souvisejícího s trestnou 
činností uvedenou v čl. 3 odst. 8 a 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/68141) a předávání využívajícím orgánům České republiky a jiným státům pro 
plnění takového úkolu.  
  (2) Údaje jmenné evidence cestujících, které odhalují rasový nebo etnický 
původ, národnost, dané osoby politické názory, náboženské nebo filosofické 
přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotní stav nebo sexuální chování 
nebo orientaci dané osoby, a údaje neuvedené v § 69a odst. 5 zákona o civilním 
letectví40) policie neprodleně po přijetí zlikviduje. 
  (3) Policie zpracovává údaje jmenné evidence cestujících na území Evropské 
unie. 
  (4) Policie zpracovává údaje jmenné evidence cestujících při jejich 
shromažďování, uchovávání, posuzování cestujících a přípravě kritérií odděleně od 
jiných evidencí. 
  (5) Při posuzování cestujících může policie porovnat údaje jmenné evidence 
cestujících s jinými evidencemi nebo mezinárodními nebo evropskými informačními 
systémy, pokud je oprávněna tyto systémy využít pro předcházení, vyhledávání, 
odhalování nebo stíhání trestné činnosti. 
  (6) Po uplynutí doby šesti měsíců od přijetí údajů jmenné evidence cestujících 
policií nebo jednotkou pro informace o cestujících policie znepřístupní v evidenci 
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podle odstavce 4 údaje uvedené v čl. 12 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/68141). Po uplynutí pěti let od přijetí policie údaje jmenné evidence 
cestujících, včetně výsledků posuzování cestujících uchovávaných k vyloučení 
nesprávného budoucího posouzení cestujícího, zlikviduje; to neplatí pro údaje 
jmenné evidence cestujících využívané k plnění úkolu uvedeného v odstavci 1 nebo 
v souvislosti s jinou trestnou činností odhalenou při plnění tohoto úkolu. 
 

§ 84c 
Využití údajů jmenné evidence cestujících 

  (1) Údaje jmenné evidence cestujících, výsledky jejich zpracování a výsledky 
posuzování cestujících policie předá i bez žádosti využívajícím orgánům České 
republiky a jednotkám pro informace o cestujících, pokud je to potřebné pro plnění 
úkolu uvedeného v § 84b odst. 1. 
  (2) Je-li to potřebné pro plnění konkrétního úkolu v případě ohrožení 
souvisejícího s trestnou činností uvedenou v čl. 3 odst. 8 a 9 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/68141), vyžádá policie údaje jmenné evidence 
cestujících od leteckého dopravce i v jiné době, než kterou pro jejich poskytování 
stanoví zákon o civilním letectví40).  
  (3) Pokud takovou potřebu odůvodňují zjištěné skutečnosti, může policie pro 
plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1 dále zpracovat údaje jmenné evidence 
cestujících. Údaje jmenné evidence cestujících, které byly znepřístupněny podle § 
84b odst. 6, výsledky jejich požadovaného zpracování nebo výsledky posuzování 
cestujících lze v plně vypovídající podobě dále zpracovat pro plnění úkolu 
uvedeného v § 84b odst. 1, pokud Policejní prezidium ověří splnění podmínky podle 
věty první; o tom následně informuje pověřence.  
  (4) Využívající orgán České republiky nebo jednotka pro informace o cestujících 
může policii podat řádně zdůvodněnou žádost k postupu podle odstavce 2.   
  (5) Řádně zdůvodněnou žádost k postupu podle odstavce 3 může podat také 
využívající orgán České republiky, jednotka pro informace o cestujících nebo 
Evropský policejní úřad; v naléhavých případech také využívající orgán členského 
státu.  
  (6) Policie může požádat jednotku pro informace o cestujících o postup podle 
odstavce 2 nebo 3, a to i na podnět využívajícího orgánu České republiky. V 
naléhavých případech může žádost o postup podle odstavce 3 vůči jednotce pro 
informace o cestujících uplatnit i využívající orgán České republiky.   
  (7) Jsou-li při plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1 zjištěny informace o 
trestné činnosti neuvedené v čl. 3 odst. 8 a 9 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/68141), může policie nebo využívající orgán České republiky dále 
použít údaje jmenné evidence cestujících, výsledky jejich požadovaného zpracování 
nebo výsledky posuzování cestujících i pro plnění svého konkrétního úkolu v 
souvislosti s takovou trestnou činností.   
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§ 84d 
Mezinárodní spolupráce se třetími státy 

  (1) Policie může předat údaje jmenné evidence cestujících, výsledky jejich 
požadovaného zpracování nebo výsledky posuzování cestujících státu, který 
neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/68141), pouze pokud 
a) je předání potřebné pro posuzování cestujících, přípravu kritérií nebo plnění úkolu 
uvedeného v § 84b odst. 1, a 
b) přijímající stát se zaváže, že předané údaje předá jinému státu, pouze pokud 
  1. bude předání nezbytné pro účel uvedený v písm. a), 
  2. s předáním policie vysloví souhlas, a 

 3. budou splněny podmínky uvedené v § 80b. 
 (2) Souhlas členského státu, který poskytl údaje jmenné evidence cestujících, 

výsledky jejich požadovaného zpracování nebo výsledky posuzování cestujících se 
nevyžaduje, pokud 
a) je to nezbytné pro plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1, a 
b) tento souhlas nelze získat včas. 
  (3) O předání podle odstavce 2 je členský stát a pověřenec bez zbytečného 
odkladu informován. 
_____________________ 
40) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 
41) Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o 
používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.“. 
CELEX 32016L0681 

 
21. § 85 zní: 

„§ 85 
  Policie může při plnění účelu uvedeného v § 79 odst. 1 
a) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod záminkou 
jiného účelu anebo jiné činnosti, nebo 
b) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.“. 
CELEX 32016L06810 
 

22. § 86 se zrušuje. 
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23. § 87 zní: 
„§ 87 

  Policie osobní údaje nezlikviduje, 
a) jsou-li dále využívány při plnění úkolu podle tohoto zákona nebo se jedná o osobní 

údaje, které jsou součástí spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou 
zpracovány v listinné nebo automatizované podobě, nebo 

b) jde-li o zpracování osobních údajů pohřešované nebo hledané osoby, 
za podmínky, že 

1. tato osoba byla pohřešována nebo hledána opakovaně, 
2. lze důvodně předpokládat, že tato osoba bude opět pohřešována nebo hledána, 

nebo 
3. osobní údaje této osoby jsou zpracovávány při plnění úkolů policie v souvislosti 

s trestnou činností.“. 
CELEX 32016L0680 

 
24. Za § 88 se vkládají nové § 88a a 88b, které včetně nadpisů a poznámky pod 

čarou č. 42 znějí: 
„§ 88a 

Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie podle 
zvláštních předpisů 

  (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné nebo 
předávané 

a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým mezinárodní smlouvou 
k provádění schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát“) nebo zpřístupněné 
nebo předávané do členského státu Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 

b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo informačním systémem 
zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „evropský informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané 
evropskému orgánu nebo evropskému informačnímu systému,  

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. 
  (2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předaných podle 
odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím orgánem na základě 
příslušného předpisu Evropské unie o policejní spolupráci. 
   (3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem Evropské unie o 
policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření členského státu Evropské unie, 
přidruženého státu nebo evropského orgánu, policie stanoví tomuto členskému 
státu Evropské unie, přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou 
lhůtu, ve které má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve 
stanovené lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
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§ 88b 
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií v jiných oblastech 

  (1) Ustanovení § 20 odst. 2 až 4 a § 21 odst. 3 až 6 zákona č. .../2018 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se použijí i na vyřízení 
žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, likvidaci nebo omezení zpracování podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67942). 
  (2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v § 79 
odst. 1 i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely. 
__________________________ 
42) 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).“. 
 
25. Za § 117a se vkládá nový § 117b, který zní: 

„§ 117b 
  Ministerstvo stanoví vyhláškou věcné vymezení, rozsah a dobu obměny 
nezbytného vybavení pro výkon služby policistů a organizačních článků policie.“. 
 

 
ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 

Čl. III 
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. 
a zákona č. …/2017 (sněmovní tisk č. 1004), se mění takto: 
 
1. V § 1 odst. 3 se za slovo „sborů1)“ vkládají slova „a zaměstnanci zařazení 
v inspekci (dále jen „zaměstnanec inspekce“)“. 
 
2. V § 3 se za slovo „inspekce“ vkládají slova „a zaměstnanec inspekce“. 
 
3. V § 4 odst. 1 se za slovo „službu“ vkládají slova „a zaměstnanec inspekce 
v pracovní době“. 
 
4. V § 5 úvodní části ustanovení se slova „je povinen“ nahrazují slovy „a 
zaměstnanec inspekce jsou povinni“. 
 
5. V § 5 písm. a) a b) se slovo „jeho“ nahrazuje slovem „jejich“. 
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6. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zaměstnanec inspekce je při 
provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k inspekci průkazem 
zaměstnance inspekce se zřetelně viditelným identifikačním číslem.“. 
 
7. V § 8 se za slovo „sbory,“ vkládají slova „státními zastupitelstvími, soudy“. 
 
8. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 9a 
Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky 

Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání a vydavatel periodického tisku 
jsou povinni bez náhrady nákladů na základě žádosti inspekce neprodleně a bez 
úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o závažném ohrožení života a zdraví 
osob, majetku nebo veřejného pořádku.“. 
 
9. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 12a 
Odnětí věci 

  (1) Příslušník inspekce je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, 
a) lze-li mít za to, že v řízení o přestupku, řízení o kázeňském přestupku nebo řízení 
o jednání, které má znaky přestupku může být uloženo její propadnutí anebo může 
být zabrána, nebo 
b) jde-li o věc důležitou pro řízení o přestupku. 
  (2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1, je příslušník 
inspekce oprávněn tuto věc odejmout. 
  (3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše příslušník inspekce úřední záznam a 
osobě vystaví potvrzení; vydanou nebo odňatou věc příslušník inspekce předá 
orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout. 
  (4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka nebo 
prekursor drog, inspekce takovou látku po skončení věci předá Policii České 
republiky ke zničení nebo zaeviduje k účelům podle § 14, pokud nebylo rozhodnuto o 
propadnutí věci nebo zabrání věci. Obdobným způsobem inspekce postupuje u 
omamných nebo psychotropních látek nebo prekursorů drog získaných v souvislosti 
s činností prováděnou podle § 38 a 39. 
  (5) Není-li věci vydané nebo odňaté k dalšímu řízení třeba, příslušník inspekce 
ji vydá osobě, o jejímž právu na věc není pochyb; jinak ji vrátí osobě, která ji vydala 
nebo které byla odňata.“. 
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10. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 15a 

Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek 
  (1) Příslušník inspekce je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, 
jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření 
jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života 
nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a 
bezpečnosti. 
  (2) Oprávnění podle odstavce 1 má příslušník inspekce také v případě 
pronásledování osoby. 
  (3) Příslušník inspekce je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené v 
odstavci 1 toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě 
nutnosti i za použití síly. 
  (4) Příslušník inspekce je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na 
pozemek a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí 
tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo 
zdraví nezúčastněné osoby. 
  (5) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je příslušník inspekce povinen bez 
zbytečného odkladu vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a 
zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná 
osoba.“. 
 
11. V § 22 odst. 1 se slova „při omezení osobní svobody“ nahrazují slovem „majetku“. 
 
12. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo „odhalení“ vkládají slova „přestupku, 
kázeňského přestupku, jednání, které má znaky přestupku, nebo“. 
 
13. V § 30 odst. 1 písm. b) se za slovo „nebo“ vkládají slova „pohřešované osoby“. 
 
14. V § 32 odst. 2 písm. d) se za slovo „hledané“ vkládají slova „nebo pohřešované“. 
 
15. V § 36 odst. 1 se slovo „hledaných“ zrušuje a za slovo „věcech“ se vkládají slova 
„s cílem zjistit, kde se tyto osoby nebo věci nacházejí, nebo identifikovat osoby 
neznámé totožnosti“. 
 
16. V § 36 odst. 2 se za slovo „hledaných“ vkládají slova „nebo pohřešovaných“. 
 
17. V § 36 odst. 3 až 5 se za slovo „hledané“ vkládají slova „nebo pohřešované“. 
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18. V § 37 odst. 2 se za slovo „sboru“ vkládají slova „nebo příslušnému služebnímu 
funkcionáři“. 
 
19. § 43 až 47 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 20 znějí: 

„§ 43 
Základní ustanovení 

  (1) Ustanovení § 43 až 53a se použijí na zpracování osobních údajů za účelem 
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, 
zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a 
vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. 
  (2) Inspekce může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž 
se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to nezbytné pro účely 
uvedené v odstavci 1. Inspekce může zpracovávat osobní údaje také k ochraně 
důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí s účely uvedenými v odstavci 1.  
  (3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, 
filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému 
sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování nebo orientaci lze pouze tehdy, 
je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku.  
  (4) Inspekce zpracovává osobní údaje podle odstavce 1 nebo 2 odděleně od 
osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů inspekce. 
  (5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2 může inspekce 
zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů inspekce stanovených 
zákonem. 
  (6) Plněním úkolu podle § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. …/2018 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí i provádění 
zkoušek spolehlivosti.  
 

§ 44 
Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 

  (1) Inspekce i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní údaje 
zpracovávané pro účely podle § 43 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále 
jen „mezinárodní smlouva“) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné k odstranění závažného 
ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 
zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li její prospěch na základě okolností 
důvodně předpokládat. 
  (2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené osobní údaje se při 
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k předání nepřesných 
osobních údajů, inspekce o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto 
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údajů a orgán příslušný pro plnění účelu uvedeného v § 43 odst. 1, který je jejich 
původcem. 
  (3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému 
účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, pokud inspekce s tímto 
zpracováním souhlasí. 
  (4) Inspekce může při zpřístupnění nebo předání osobních údajů stanovit 
příjemci podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování 
zpřístupněných nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro předání orgánu 
příslušnému pro plnění účelu uvedeného v § 43 odst. 1 nebo pro předání podle § 46 
nebo 48. 
 

§ 45 
Vnitrostátní předávání a zpřístupňování osobních údajů 

  (1) Inspekce zpřístupňuje nebo předává osobní údaje orgánům příslušným k 
plnění účelu uvedeného v § 43 odst. 1, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.  
  (2) Inspekce může zpřístupnit nebo předat osobní údaje, které získala při plnění 
účelu uvedeného v § 43 odst. 1, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci 
jejich působnosti. 
 

§ 46 
Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 

  Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje při 
předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie, jakož i jiného státu, který 

uplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/68020), 

b) Evropskému policejnímu úřadu,  
c) Eurojustu, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu a za 

účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o policejní 
spolupráci. 

  
§ 47 

Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím 
  (1) Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje 
mezinárodní organizaci Interpol nebo zahraničnímu bezpečnostnímu sboru státu, 
který neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/68020), nebo obdobnému orgánu mezinárodní organizace, pokud je 
to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících 
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tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a vyšetřování trestných činů, výkonu 
trestů nebo při zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. 
  (2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci uvedené v odstavci 1 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o zajištění 
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní spolupráce, odstavce 
3 až 5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň 
ochrany již není zajištěna. 
  (3) Inspekce může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést zpřístupnění nebo 
předání osobních údajů zahraničnímu bezpečnostnímu sboru nebo mezinárodní 
organizaci uvedeným v odstavci 1, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění 
ochrany osobních údajů. Inspekce informuje Úřad pro ochranu osobních údajů (dále 
jen „Úřad“) o kategoriích zpřístupnění nebo předání, a uchová informace o čase, 
příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích; 
to neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany osobních údajů stanoví mezinárodní 
smlouva, která je součástí právního řádu.   
  (4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě první, může inspekce 
zpřístupnit nebo předat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro 
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b) předání podle § 47 odst. 1 písm. c),  
c) předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v zahraničí, 
d) plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, nebo 
e) ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účelem podle písmene d). 
  (5) Inspekce osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) nepředá nebo 
nezpřístupní, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud veřejný zájem 
na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů převažuje nad veřejným 
zájmem na zpřístupnění nebo předání. 
  (6) Inspekce dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, účelu původního 
předání a úrovni ochrany osobních údajů 
a) vyslovit souhlas, aby prostřednictvím zahraničního bezpečnostního sboru nebo 

mezinárodní organizace uvedených v odstavci 1 byly osobní údaje, které inspekce 
tomuto státu nebo mezinárodní organizaci předala, předány zahraničnímu 
bezpečnostnímu sboru jiného státu nebo obdobnému orgánu jiné mezinárodní 
organizace; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo 

b) požadovat od zahraničního bezpečnostního sboru nebo mezinárodní organizace 
uvedených v odstavci 1 informace o zpracování předaných osobních údajů. 

____________________ 
20) 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.“. 
CELEX 32016L0680 
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20. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 48a 

Zpřístupnění nebo předání osobních údajů osobám a orgánům v jiných státech 
  (1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu inspekce při plnění účelu 
uvedeného v § 43 odst. 1, může inspekce zpřístupnit nebo předat osobní údaje 
jakékoli osobě nebo orgánu třetího státu, pokud 
a) veřejný zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů nepřevažuje 

nad veřejným zájmem na splnění takového úkolu, a 
b) zpřístupnění nebo předání zahraničnímu bezpečnostnímu sboru by nevedlo ke 

včasnému a řádnému splnění takového úkolu.  
  (2) Inspekce příslušný zahraniční bezpečnostní sbor o zpřístupnění nebo 
předání podle odstavce 1 bez odkladu informuje, ledaže by to vedlo k průtahům nebo 
obtížím. 
  (3) Inspekce informuje osobu nebo orgán třetího státu, kterému byly osobní 
údaje předány nebo zpřístupněny, o účelech, pro které lze takové osobní údaje v 
případě nutnosti zpracovávat.  
  (4) Inspekce o předání podle odstavce 1 informuje Úřad. O postupu podle 
odstavců 1 až 3 inspekce pořídí úřední záznam.“. 
CELEX 32016L0680 

 
21. § 52 zní: 

„§ 52 
  (1) Inspekce osobní údaje nezlikviduje, jsou-li dále využívány při plnění úkolu 
podle tohoto zákona nebo se jedná o osobní údaje, které jsou součástí spisového 
materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo automatizované 
podobě. 
   (2) Před likvidací inspekce osobní údaje předá Policii České republiky, pokud to 
neohrozí plnění úkolů inspekce.“. 
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje. 
 
22. Za § 53 se vkládají nové § 53a a 53b, které včetně nadpisů a poznámky pod 
čarou č. 21 znějí: 

„§ 53a 
Pověřenec 

  (1) Ředitel určí pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) 
příslušníka nebo zaměstnance inspekce, který je odborně připraven pro plnění úkolů 
uvedených v odstavci 2. Údaj o adrese pověřence inspekce zveřejní. 
  (2) Pověřenec  
a) poskytuje v inspekci informace a poradenství o povinnostech v oblasti ochrany 

osobních údajů, 
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b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a 

c) spolupracuje s Úřadem.  
  (3) Inspekce zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho 
úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat 
odborné vědomosti a dovednosti. Inspekce rovněž zajistí, aby byl pověřenec 
informován o všech připravovaných a prováděných činnostech zpracování. 
 

§ 53b 
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů v jiných oblastech 

  (1) Ustanovení § 20 odst. 2 až 4 a § 21 odst. 3 až 6 zákona č. .../2018 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se použijí i na vyřízení 
žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, omezení zpracování nebo likvidaci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67921). 
  (2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v § 43 
odst. 1 i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely. 
__________________________ 
21) 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).“.  
CELEX 32016L0680 

 
23. V § 63 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) pohřešované osobě, rozumí se jí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, 

že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a Policií České 
republiky bylo po ní vyhlášeno nebo inspekcí zahájeno pátrání,“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 
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ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o Vojenské policii 

Čl. IV 
Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 45/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 11a 

Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace 

(1) Vojenská policie může při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace  
u fyzické osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo fyzické osoby, 
které bylo sděleno podezření pro spáchání takového trestného činu, snímat 
daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla, pořizovat 
obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odebírat biologické vzorky umožňující 
zpracování genetických údajů fyzické osoby a tyto údaje dále zpracovávat.  

(2) Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor fyzické osoby provést, je 
vojenský policista po předchozí marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. Způsob 
překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Jedná-li se o odběr krve nebo 
jiný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity, odpor fyzické osoby překonáván 
být nesmí. 

(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 provést na místě, je vojenský policista 
oprávněn fyzickou osobu předvést k jeho provedení. Po provedení úkonu vojenský 
policista fyzickou osobu propustí, nebrání-li tomu důvody stanovené zákonem. 

(4) O provedených úkonech sepíše vojenský policista úřední záznam. 

(5) Vojenská policie může při plnění svých úkolů v zahraničních misích podle 
pravidel nasazení pořizovat a dále zpracovávat biometrické údaje také u jiných osob, 
než které jsou uvedeny v odstavci 1.    

(6) Osobní údaje pořízené podle odstavce 1 Vojenská policie předá včetně 
všech souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii České 
republiky pro plnění jejích úkolů. Pokud by předání osobních údajů a s nimi 
souvisejících informací ohrozilo plnění úkolů Vojenské policie, předá je poté, kdy toto 
ohrožení pomine.          

(7) Osobní údaje zpracované podle odstavce 5 Vojenská policie zlikviduje, 
jakmile jejich zpracování není nezbytné pro účely předcházení nebo odhalování 
trestné činnosti anebo stíhání trestných činů, plnění úkolů Vojenské policie nebo 
pomine-li účel, pro který byly pořízeny.“. 
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CELEX 32016L0680 

 
2. § 13 včetně nadpisu zní: 

„§ 13 
Základní ustanovení o ochraně osobních údajů 

  (1) Ustanovení § 11a až 20a se použijí na zpracování osobních údajů za 
účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných 
činů a pátrání po osobách a věcech. 
  (2) Vojenská policie může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu 
osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to nezbytné pro 
účely uvedené v odstavci 1. Vojenská policie může zpracovávat osobní údaje také k 
ochraně důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí s účely uvedenými 
v odstavci 1.  
  (3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, 
filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému 
sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování nebo orientaci lze pouze tehdy, 
je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku.  
  (4) Vojenská policie zpracovává osobní údaje podle odstavce 1 nebo 2 
odděleně od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů Vojenské policie. 
  (5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2 může Vojenská policie 
zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných svých úkolů stanovených 
zákonem.“. 
CELEX 32016L0680 

 
3. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13d, které včetně nadpisů a poznámky pod 
čarou č. 18 znějí: 

„§ 13a 
Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 

  (1) Vojenská policie i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní údaje 
zpracovávané pro účely podle § 13 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné k odstranění závažného 
ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 
zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li její prospěch na základě okolností 
důvodně předpokládat. 
  (2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené osobní údaje se při 
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k předání nepřesných 
osobních údajů, Vojenská policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce 
těchto údajů a orgán příslušný pro plnění účelu uvedeného v § 13 odst. 1, který je 
jejich původcem. 
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  (3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému 
účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, pokud Vojenská policie s 
tímto zpracováním souhlasí. 
  (4) Vojenská policie může při zpřístupnění nebo předání osobních údajů 
stanovit příjemci podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se 
zpracování zpřístupněných nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro předání 
orgánu příslušnému k plnění účelu uvedeného v § 13 odst. 1 nebo pro předání 
podle § 13c nebo 20. 
  (5) Vojenská policie informace nepředá, pokud by to ohrozilo plnění jejích úkolů. 
 

§ 13b 
Vnitrostátní předávání a zpřístupňování osobních údajů 

  (1) Vojenská policie zpřístupňuje nebo předává osobní údaje orgánům 
příslušným k plnění účelů uvedených § 13 odst. 1, je-li to nezbytné pro plnění jejich 
úkolů.  
  (2) Vojenská policie může zpřístupnit nebo předat osobní údaje, které získala 
při plnění účelů uvedených v § 13 odst. 1, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v 
rámci jejich působnosti. 

 
§ 13c 

Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 
  Vojenská policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje při 
předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie, jakož i jiného státu, který 

uplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/68018), 

b) Evropskému policejnímu úřadu,  
c) Eurojustu, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu a za 

účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o policejní 
spolupráci. 

  
§ 13d 

Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím 
  (1) Vojenská policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje 
mezinárodní organizaci Interpol nebo zahraničnímu bezpečnostnímu sboru státu, 
který neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/68018), nebo obdobnému orgánu mezinárodní organizace, pokud je 
to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících 
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tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a vyšetřování trestných činů, výkonu 
trestů nebo při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. 
  (2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci uvedené v odstavci 1 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o zajištění 
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní spolupráce, odstavce 
3 až 5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň 
ochrany již není zajištěna. 
  (3) Vojenská policie může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést 
zpřístupnění nebo předání osobních údajů státu nebo mezinárodní organizaci 
uvedeným v odstavci 1, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění ochrany 
osobních údajů. Vojenská policie informuje úřad o kategoriích zpřístupnění nebo 
předání, a uchová informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, 
jakož i dotčených osobních údajích; to neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany 
osobních údajů stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.   
  (4) Není-li splněna podmínka podle odstavce 3 věty první, může Vojenská 
policie zpřístupnit nebo předat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro 
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b) předání podle § 13a odst. 1 písm. c),  
c) předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v zahraničí, 
d) plnění konkrétního úkolu při zajišťování účelů uvedených v § 13 odst. 1, nebo 
e) ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účelem podle písmene d). 
  (5) Vojenská policie osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) 
nezpřístupní a nepředá, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud 
základní práva a svobody subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem na 
zpřístupnění nebo předání. 
  (6) Vojenská policie dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, účelu 
původního předání a úrovni ochrany osobních údajů 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím státu nebo mezinárodní organizace 

uvedených v odstavci 1 předány osobní údaje, které policie tomuto státu nebo 
mezinárodní organizaci předala, bezpečnostnímu sboru jiného státu nebo 
obdobnému orgánu jiné mezinárodní organizace, které jsou uvedeny v odstavci 1; 
takový souhlas může být udělen i obecně, nebo 

b) požadovat od státu nebo mezinárodní organizace uvedených v odstavci 1 
informace o zpracování předaných osobních údajů. 

________________________ 
18) 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.“. 
CELEX 32016L0680 
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4. § 14 včetně nadpisu zní: 
„§ 14 

Zpracování osobních údajů při předcházení a odhalování trestné činnosti 
  (1) Vojenská policie může při předcházení a odhalování trestné činnosti 
a) shromažďovat osobní údaje otevřeným nebo skrytým způsobem nebo pod 

záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti, nebo 
b) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 
  (2) Podle ustanovení tohoto dílu zpracovává Vojenská policie osobní údaje také 
při předcházení a odhalování činů, jejichž znaky jsou uvedeny v trestním zákoníku a 
jejichž pachatelé nejsou trestně odpovědní pro nedostatek věku nebo pro 
nepříčetnost, a při zjišťování těchto pachatelů.“. 
CELEX 32016L0680 

 
5. V § 17 odstavec 3 zní: 
 
  „(3) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud 
a Kancelář prezidenta republiky Vojenskou policii v mezích své působnosti informují 
pro účely prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných rozhodnutích, 
promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta republiky 
týkajících se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie nebo milosti.“. 
 
6. § 18 a 19 se zrušují. 
 
7. Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou 

č. 19 znějí: 
„§ 20a 

Pověřenec 
  (1) Náčelník Vojenské policie určí pověřencem pro ochranu osobních údajů 
(dále jen „pověřenec“) vojenského policistu, který je odborně připraven pro plnění 
úkolů pověřence. Údaj o adrese pověřence Vojenská policie zveřejní. 
  (2) Pověřenec  
a) poskytuje ve Vojenské policii informace a poradenství o povinnostech v oblasti 
ochrany osobních údajů,  
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů,  
c) spolupracuje s úřadem.  
  (3) Vojenská policie zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění 
jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti 
udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Vojenská policie rovněž zajistí, aby byl 
pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných činnostech zpracování 
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§ 20b 
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Vojenskou policií v jiných 

oblastech 
  1) Ustanovení § 20 odst. 2 až 4 a § 21 odst. 3 až 6 zákona č. .../2018 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se použijí i na vyřízení 
žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, omezení zpracování nebo likvidaci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67919). 
  (2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro zajišťování účelu 
uvedeného v § 43 odst. 1 i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro 
jiné účely.  
________________________ 
19) 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).“. 
CELEX 32016L0680 

 
ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o státním zastupitelství 

Čl. V 

 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., 
zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona 
č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona 
č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona 
č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 286/2009 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona 
č. 105/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb. a zákona č. …/2018 Sb., se mění takto: 

1. § 12i včetně nadpisu zní: 

„§ 12i 

Zpracovávání osobních údajů státním zastupitelstvím 

(1) Státní zastupitelství může zpracovávat jakékoliv osobní údaje 
bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jeho 
úkolů, přičemž může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, sdružovat 
osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a zpracovávat osobní údaje 
i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. Při zpracovávání osobních údajů 
státní zastupitelství postupuje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů. 
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(2) Státní zastupitelství předává nebo zpřístupňuje osobní údaje orgánům 
příslušným k zajišťování účelu předcházení, vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně 
pátrání po osobách a věcech, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů. 

(3) Nejvyšší státní zastupitelství je správcem centrální evidence stíhaných 
osob, v níž jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: 

a) spisová značka a označení orgánu, který evidovaný úkon učinil, 

b) identifikační údaje osoby, proti které se trestní řízení vede, poškozených a dalších 
osob na trestním řízení zúčastněných,  

c) právní kvalifikace skutku, pro který se trestní řízení vede, s vyznačením jejích 
změn,  

d) rozhodnutí, opatření a příkazy vztahující se k osobě, proti které se řízení vede, 
včetně údajů  o jejich výkonu.  

(4) Centrální evidence stíhaných osob je neveřejná. Přístup do centrální 
evidence stíhaných osob mají pouze státní zastupitelství pro potřeby výkonu své 
působnosti a ostatní orgány činné v trestním řízení a Probační a mediační služba pro 
účely trestního řízení. Pro účely plnění úkolů v Eurojustu má přístup do centrální 
evidence stíhaných osob také národní člen Eurojustu. Pro účely plnění úkolů podle 
zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních lze údaje z centrální 
evidence stíhaných osob v nezbytném rozsahu poskytnout na vyžádání též 
ministerstvu. 

(5) Osobní údaje vedené v centrální evidenci stíhaných osob se zlikvidují po 
uplynutí skartační lhůty.“. 

CELEX: 32009D0426 
CELEX: 32016L0680 
 

2. Za § 12j se vkládají nové § 12k a 12l, které znějí: 

„§ 12k 

(1) Nejvyšší státní zástupce jmenuje jediného pověřence pro ochranu 
osobních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
ochranu osobních údajů pro celou soustavu státního zastupitelství. Úkoly tohoto 
pověřence může na základě dohody státního zastupitelství a Ministerstva 
spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) vykonávat pověřenec pro ochranu osobních 
údajů ministerstva. 

(2) Státní zastupitelství nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, 
který by vykonával své úkoly ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů státním 
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zastupitelstvím, které jsou potřebné pro plnění povinností státního zastupitelství za 
účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných 
činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. 

 

§ 12l 

(1) Nejvyšší státní zastupitelství z moci úřední sleduje soulad postupu státního 
zastupitelství s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování 
osobních údajů, jsou-li zpracovávány za účelem předcházení, vyhledávání 
a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných 
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. Zjistí-li nedostatky, uloží opatření 
k nápravě. 

(2) Pokud by vyrozuměním o způsobu vyřízení podání týkajícího se ochrany 
osobních údajů došlo k ohrožení  

a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti 
a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech, 

b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, 

c) utajovaných informací, nebo 

d) oprávněných zájmů třetí osoby,  

vyrozumí Nejvyšší státní zastupitelství o způsobu vyřízení podání toho, kdo je učinil, 
tak, aby takovému ohrožení předcházelo.“. 

CELEX: 32016L0680 
 
3. V § 13 odst. 1 se slova „Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo")“ 
nahrazují slovem „ministerstva“. 
 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o Probační a mediační službě 

Čl. VI 

V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve 
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znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
(zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 
264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se za § 4 vkládají nové § 4a a 4b, 
které včetně nadpisů znějí: 

„§ 4a 
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů 

  

(1) Probační a mediační služba může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů, 
přičemž může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, sdružovat 
osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a zpracovávat osobní údaje i k 
jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. Osobní údaje zpracovává v 
rozsahu nezbytném pro splnění daného úkolu. 

(2) Probační a mediační služba předává nebo zpřístupňuje osobní údaje 
orgánům příslušným k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti 
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách 
a věcech, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.  

(3) Probační a mediační služba může předat nebo zpřístupnit osobní údaje, 
které získala při výkonu své působnosti, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů 
v rámci jejich působnosti. 

§ 4b 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

 (1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Probační a mediační 
služba zpracovává pro plnění svých úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a 
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných 
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech (dále jen „pověřenec“), určí ředitel 
Probační a mediační služby zaměstnance Probační a mediační služby, který je 
odborně připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2. Kontaktní údaje 
pověřence Probační a mediační služba zveřejní. 

 (2) Pověřenec 

a) poskytuje v Probační a mediační službě informace a poradenství o povinnostech v 
oblasti ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů,  

b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a 
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c) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  

 (3) Probační a mediační služba zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému 
plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti 
udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Probační a mediační služba rovněž 
zajistí, aby byl pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných 
činnostech zpracování osobních údajů. 

(4) Úkoly pověřence podle tohoto zákona může na základě dohody Probační 
a mediační služby a ministerstva vykonávat pověřenec určený podle trestního řádu.“. 

CELEX: 32016L0680 
 

 

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o Rejstříku trestů 

Čl. VII 

  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., 
zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona 
č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona 
č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. …, se mění takto: 

1. Za § 2a se vkládá nový § 2aa, který včetně nadpisu zní: 

„§ 2aa 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

 (1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Rejstřík trestů zpracovává 
pro plnění svých úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně 
pátrání po osobách a věcech (dále jen „pověřenec“), určí ředitel zaměstnance 
Rejstříku trestů, který je odborně připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2. 
Kontaktní údaje pověřence Rejstřík trestů zveřejní. 

 (2) Pověřenec  
a) poskytuje v Rejstříku trestů informace a poradenství o povinnostech v oblasti 

ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle 
zákona upravujícího ochranu osobních údajů,  
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b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a  

c) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  

 (3) Rejstřík trestů zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho 
úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat 
odborné vědomosti a dovednosti. Rejstřík trestů rovněž zajistí, aby byl pověřenec 
informován o všech připravovaných a prováděných činnostech zpracování osobních 
údajů. 

(4) Úkoly pověřence podle tohoto zákona může na základě dohody Rejstříku 
trestů a Ministerstva spravedlnosti vykonávat pověřenec určený podle trestního 
řádu.“. 

CELEX: 32016L0680 
 

2. V § 15a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně pátrání po 
osobách a věcech“. 

CELEX: 32016L0680 
 

3. V § 15a odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí: 

„e) výkonu trestů a ochranných opatření, 

f) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky 
přestupku,“. 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena g) a h). 

CELEX: 32016L0680 
 

4. V § 15a odst. 1 závěrečné části ustanovení a v odstavci 2 větě první se slova 
„a) až f)“ nahrazují slovy „a) až h)“. 

 

 

ČÁST OSMÁ 
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

Čl. VIII 
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění 
zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona 
č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
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č. 227/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 157/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 58/2017 Sb.,  zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. …, se 
mění takto: 
1. Nadpis hlavy páté zní:  

„Zpracovávání osobních údajů Vězeňskou službou“. 
 
2. V § 23a odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c). 
CELEX: 32016L0680 

 
3. V § 23a odst. 2 písm. c) se slovo „nejméně“ zrušuje. 
CELEX: 32016L0680 

 
4. Za § 23a se vkládají nové § 23aa a 23ab, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 23aa 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

  (1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Vězeňská služba 
zpracovává pro plnění svých úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 
včetně pátrání po osobách a věcech (dále jen „pověřenec“), určí generální ředitel 
příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby, který je odborně 
připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2. Kontaktní údaje pověřence 
Vězeňská služba zveřejní. 
  (2) Pověřenec  
a) poskytuje ve Vězeňské službě informace a poradenství o povinnostech v oblasti 

ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle 
zákona upravujícího ochranu osobních údajů,  

b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a  

c) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  
  (3) Vězeňská služba zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění 
jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti 
udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Vězeňská služba rovněž zajistí, aby byl 
pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných činnostech zpracování 
osobních údajů. 

(4) Úkoly pověřence podle tohoto zákona může na základě dohody Vězeňské 
služby a ministerstva vykonávat pověřenec určený podle trestního řádu. 

 
§ 23ab 
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(1) Vězeňská služba může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu 
osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů, přičemž 
může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, sdružovat osobní údaje, 
které byly získány k rozdílným účelům a zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, 
než ke kterému byly shromážděny. Při zpracovávání osobních údajů Vězeňská 
služba postupuje podle jiného právního předpisu. 

(2) Vězeňská služba předává nebo zpřístupňuje osobní údaje orgánům 
příslušným k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České 
republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách 
a věcech, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.“. 
CELEX: 32016L0680 

 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna trestního řádu 

Čl. IX 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona 
č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona 
č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona 
č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona 
č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona 
č. 292/1993 Sb., zákona č.  154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., 
zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997  Sb., zákona 
č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona 
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona 
č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona 
č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 
č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 
č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona 
č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona 
č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona 
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č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 
č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona 
č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona 
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona 
č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona 
č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona 
č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona 
č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona 
č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona 
č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. …, se mění takto: 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 11 se doplňuje věta „Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro 
podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci 
řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu.“. 

CELEX: 32016L1919 

 

2. Za § 466a se vkládají nové § 466b a 466c, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 466b 

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem 
spravedlnosti 

(1) Ministerstvo spravedlnosti může, je-li to nezbytné pro plnění úkolů 
spadajících do jeho působnosti v trestním řízení, zpracovávat jakékoliv osobní údaje 
bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, přičemž může zpracovávat nepřesné 
nebo neověřené osobní údaje a sdružovat osobní údaje, které byly získány 
k rozdílným účelům. Při zpracovávání osobních údajů podle věty první Ministerstvo 
spravedlnosti postupuje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů. 

(2) Ministerstvo spravedlnosti předává nebo zpřístupňuje osobní údaje 
orgánům příslušným k zajišťování účelu předcházení, vyhledávání a odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 
včetně pátrání po osobách a věcech, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4F62)



37 
 

 

§ 466c 

Pověřenec  

 (1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Ministerstvo spravedlnosti 
zpracovává pro plnění svých úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 
včetně pátrání po osobách a věcech (dále jen „pověřenec“), určí ministr spravedlnosti 
zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který je odborně připraven pro plnění úkolů 
uvedených v odstavci 2. Kontaktní údaje pověřence Ministerstvo spravedlnosti 
zveřejní. 

 (2) Pověřenec  
a) poskytuje v Ministerstvu spravedlnosti informace a poradenství o povinnostech v 

oblasti ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů,  

b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a  

c) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  

 (3) Ministerstvo spravedlnosti zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému 
plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti 
udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Ministerstvo spravedlnosti dále zajistí, aby 
byl pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných činnostech 
zpracování osobních údajů.“. 

CELEX: 32016L0680 
 

 

ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o soudech a soudcích 

Čl. X 

V zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona 
č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona 
č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona 
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4F62)



38 
 

č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 
č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb., se za § 122a 
vkládají nové § 122b až 122d, které včetně nadpisu znějí: 

„§ 122b 

Zpracovávání osobních údajů soudy 

(1) Soudy mohou zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž 
se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejich úkolů, sdružovat osobní 
údaje, které byly získány k rozdílným účelům a zpracovávat osobní údaje i k jinému 
účelu, než ke kterému byly shromážděny. Při zpracování osobních údajů soudy 
postupují podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů a přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů.  

(2) Správci osobních údajů jsou všechny soudy tvořící soustavu soudů.  

(3) Soudy předávají nebo zpřístupňují osobní údaje orgánům příslušným 
k zajišťování účelu podle odstavce 1 věty druhé, je-li to nezbytné pro plnění jejich 
úkolů. Soudy mohou předat nebo zpřístupnit osobní údaje, které získaly při výkonu 
své působnosti, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti. 

 

§ 122c 

(1) Soud nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„pověřenec“), který by vykonával své úkoly ve vztahu ke zpracovávání osobních 
údajů soudem, které jsou potřebné pro plnění povinností soudu za účelem podle 
§ 122b odst. 1 věty druhé, a za účelem projednávání a rozhodování sporů a jiných 
věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle 
zákonů o občanském soudním řízení, zákonů o soudním řízení správním a v dalších 
případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas 
Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

(2) Soudy se mohou dohodnout, že úkoly pověřence podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů vykonává pověřenec 
určený určitým soudem. Soudy a ministerstvo se mohou dohodnout, že tyto úkoly 
vykonává pověřenec určený ministerstvem. 

 

§ 122d 

(1) Orgán k tomu určený sleduje z moci úřední soulad postupu soudu 
s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů, 
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jsou-li zpracovávány v souvislosti s účelem podle § 122b odst. 1 věty druhé nebo 
s činností soudů související s projednáváním a rozhodováním sporů a jiných věcí 
a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle zákonů 
o občanském soudním řízení, zákonů o soudním řízení správním a v dalších 
případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas 
Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Zjistí-li nedostatky, 
vyrozumí o tom příslušného správce nebo zpracovatele a uvede, jak je napravit. 

(2) Orgánem podle odstavce 1 se rozumí soud nadřízený správci osobních 
údajů; v případě Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu se orgánem podle 
odstavce 1 rozumí orgán jimi určený.  

(3) Orgán podle odstavce 1 přijímá podněty týkající se zpracování osobních 
údajů a informuje o způsobu jejich vyřízení. Pokud by tímto postupem došlo 
k ohrožení  
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti 

a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování vnitřního 
pořádku a bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech nebo bezpečnosti 
České republiky,  

b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, 
c) utajovaných informací, nebo 
d) oprávněných zájmů třetí osoby,  
informuje o způsobu vyřízení podnětu tak, aby takovému ohrožení předcházel. 

(4) Soudy a ministerstvo se mohou dohodnout, že orgánem podle odstavce 1 
bude namísto orgánů podle odstavce 2 ministerstvo.“.  

CELEX: 32016R0679 
CELEX: 32016L0680 
 

 
ČÁST JEDENÁCTÁ 

Změna zákona o Ústavním soudu 
Čl. XI 

V zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., 
zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona 
č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 144/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona 
č. 120/2004 Sb., č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona 
č. 90/2017 Sb., se za § 25a se vkládají nové § 25b až 25d, které včetně nadpisu 
znějí: 
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„§ 25b 

Zpracovávání osobních údajů 

 (1) Ústavní soud může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu 
osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jeho úkolů a sdružovat 
osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. Je-li to nezbytné, lze osobní 
údaje zpracovávat pro účely předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti 
a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně 
pátrání po osobách a věcech i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány 
pro jiné účely. Při zpracování osobních údajů Ústavní soud postupuje podle zákona 
upravujícího ochranu osobních údajů a přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ochranu osobních údajů. 

(2) Ústavní soud předává nebo zpřístupňuje osobní údaje orgánům příslušným 
k zajišťování účelu podle odstavce 1 věty druhé, je-li to nezbytné pro plnění jejich 
úkolů.  

 

§ 25c 
Ústavní soud nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, 

který by vykonával své úkoly ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů Ústavním 
soudem souvisejícím s projednáváním a rozhodováním sporů a jiných věcí 
a činnostmi s tím nezbytně spojenými. 

 

§ 25d 
(1) Orgán k tomu určený sleduje z moci úřední soulad postupu Ústavního 

soudu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování osobních 
údajů, jsou-li zpracovávány v souvislosti s činností Ústavního soudu související 
s projednáváním a rozhodováním sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně 
spojenými. Zjistí-li nedostatky, vyrozumí o tom správce nebo zpracovatele a uvede, 
jak je napravit.  

(2) Orgánem podle odstavce 1 se rozumí orgán Ústavním soudem určený.  

(3) Orgán podle odstavce 1 přijímá podněty týkající se zpracování osobních 
údajů a informuje o způsobu jejich vyřízení. Pokud by tímto postupem došlo 
k ohrožení  

a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti 
a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování vnitřního 
pořádku a bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech nebo bezpečnosti 
České republiky,  

b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, 
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c) utajovaných informací, nebo 

d) oprávněných zájmů třetí osoby,  

informuje o způsobu vyřízení podnětu tak, aby takovému ohrožení předcházel.“. 

CELEX: 32016R0679 
CELEX: 32016L0680 
 

 
ČÁST DVANÁCTÁ 

Změna občanského soudního řádu 
Čl. XII 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona 
č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona 
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona 
č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona 
č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona 
č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona 
č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona 
č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona 
č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona 
č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona 
č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona 
č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona 
č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona 
č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona 
č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 
č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona 
č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 
č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 
č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona 
č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona 
č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona 
č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona 
č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona 
č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona 
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č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona 
č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona 
č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 
č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona 
č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona 
č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona 
č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona 
č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 
č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona 
č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona 
č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona 
č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona 
č. 164/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona 
č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. …, se 
mění takto: 

1. V § 26 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Ve věcech ochrany osobních údajů se může dát subjekt údajů v řízení 
zastupovat též právnickou osobou, jejíž zisk se nerozděluje a k jejímž činnostem 
uvedeným ve stanovách patří ochrana práv těchto osob; za právnickou osobu jedná 
k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické 
vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.“. 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 

CELEX 32016R0679 
 

2. V § 26 odst. 8 se slova „až 6“ nahrazují slovy „až 7“. 

 

 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna soudního řádu správního 

Čl. XIII 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., 
zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona 
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č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona 
č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 
č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona 
č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., 
zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. …, se mění takto: 

1. V § 34 odst. 5 větě čtvrté se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 

 
2. V § 35 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Ve věcech ochrany osobních údajů se může dát subjekt údajů v řízení 
zastupovat též právnickou osobou, jejíž zisk se nerozděluje a k jejímž činnostem 
uvedeným ve stanovách patří ochrana práv těchto osob; za právnickou osobu jedná 
k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické 
vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10. 

CELEX 32016R0679 
 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci 

Čl. IV 

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 
ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., 
zákona č. 57/2017 Sb. a zákona č. …, se mění takto: 

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV 
ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci 
policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV 
ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti.“ zrušuje a na konci poznámky 
pod čarou č. 1 se doplňuje věta „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, 
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vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.“. 

CELEX: 32016L0680 

 
2. V § 15 se slova „§ 16, 17, § 18 odst. 1 a 2 a § 19“ nahrazují slova „tohoto dílu“. 

 
3. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 

včetně poznámky pod čarou č. 44 zní: 

„(2) Není-li pro jiný členský stát závazný právní předpis Evropské unie 
upravující ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů44), použijí se vůči němu § 18 a 19. 

___________________________ 

44) 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.“. 

CELEX: 32016L0680 

 
4. V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Stanoví-li právní předpis zvláštní podmínky pro zpracování osobních 
údajů, je třeba informovat příjemce o těchto podmínkách a o nutnosti je dodržet; 
mají-li být osobní údaje předány do jiného členského státu nebo přidruženého státu, 
orgán České republiky, který osobní údaje předává, nepoužije vůči takovému 
příjemci jiné podmínky než ty, které platí pro obdobné předávání údajů mezi subjekty 
v České republice.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

CELEX: 32016L0680 
 

5. V § 16 se odstavce 6 a 7 zrušují.  
 

6. § 17 až 19 včetně nadpisů znějí: 

„§ 17 

Ochrana osobních údajů předaných do České republiky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4F62)



45 
 

(1) Informoval-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu při 
předání osobních údajů do České republiky o zvláštních podmínkách pro zpracování 
osobních údajů a o nutnosti je dodržet, je nezbytné tyto podmínky dodržet. 

(2) Požádal-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu při 
předání osobních údajů orgánu České republiky o to, aby osoba, jíž se tyto údaje 
týkají, nebyla o jejich předání nebo o jiném zpracování informována, lze tuto osobu 
informovat pouze s předchozím souhlasem orgánu tohoto státu. 

(3) Informoval-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu 
příslušný orgán České republiky o tom, že došlo k předání nepravdivých nebo 
nepřesných osobních údajů nebo k předání osobních údajů v rozporu se zákonem, 
příslušný orgán České republiky osobní údaje opraví, zlikviduje nebo omezí 
zpracování jejich zvláštním označením. 

 
§ 18 

Předání osobních údajů do jiného státu, který není členským státem nebo 
přidruženým státem, nebo mezinárodním organizacím 

(1) Orgán České republiky může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní 
údaje příslušnému orgánu státu, který není členským státem nebo přidruženým 
státem, nebo mezinárodní organizace, je-li to nezbytné pro předcházení, vyhledávání 
a odhalování trestné činnosti, trestní řízení nebo zajišťování veřejného pořádku 
a bezpečnosti; příslušným orgánem se rozumí orgán příslušný pro předcházení nebo 
vyhledávání a odhalování trestné činnosti, trestní řízení nebo zajišťování veřejného 
pořádku a bezpečnosti. 

(2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci uvedené v odstavci 1 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie o zajištění odpovídající úrovně ochrany 
osobních údajů vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, odstavce 3 až 5 se 
nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň ochrany již 
není zajištěna. 

(3) Orgán České republiky může k účelům uvedeným v odstavci 1 předat nebo 
zpřístupnit osobní údaje příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1, pokud přijaly 
nezbytná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve formě obecně závazného 
právního předpisu nebo jiným způsobem. Byla-li nezbytná opatření pro zajištění 
ochrany osobních údajů ve státu nebo mezinárodní organizaci uvedených v odstavci 
1 přijata jiným způsobem než ve formě obecně závazného právního předpisu, orgán 
České republiky informuje Úřad pro ochranu osobních údajů o kategoriích předání 
nebo zpřístupnění a uchová informace o čase, příjemci a důvodech předání nebo 
zpřístupnění, jakož i o dotčených osobních údajích. 
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(4) Není-li splněna podmínka podle odstavce 3 věty první, může orgán České 
republiky předat nebo zpřístupnit osobní údaje příslušným orgánům uvedeným 
v odstavci 1, pokud je to nezbytné  

a) pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 

b) pro ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů, dal-li k předání nebo zpřístupnění 
podnět nebo lze-li jeho prospěch důvodně předpokládat, 

c) k předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v cizím státu, 

d) pro plnění konkrétního úkolu pro účely uvedené v odstavci 1, 

e) pro ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účely uvedenými 
v odstavci 1. 

(5) Orgán České republiky osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) 
nepředá nebo nezpřístupní, případně předá nebo zpřístupní pouze částečně, pokud 
základní práva a svobody subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem na předání 
nebo zpřístupnění. 

(6) Orgán České republiky dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, 
účelu původního předání a úrovni ochrany osobních údajů vyslovit souhlas, aby byly 
příslušným orgánem uvedeným v odstavci 1 předány osobní údaje, které mu orgán 
České republiky předal, příslušnému orgánu jiného státu nebo jiné mezinárodní 
organizace, uvedenému v odstavci 1; takový souhlas může být udělen i obecně. 
K vyslovení souhlasu je příslušný justiční nebo ústřední orgán České republiky, který 
takové údaje opatřil. 

(7) Mají-li být osobní údaje, jež byly předány orgánu České republiky orgánem 
jiného členského státu nebo přidruženého státu, dále předány příslušnému orgánu 
uvedenému v odstavci 1, vyžádá si příslušný orgán České republiky stanovisko státu, 
který takové údaje předal do České republiky, k jejich dalšímu předání. V žádosti se 
stanoví příslušnému orgánu tohoto státu přiměřená lhůta, ve které má zaslat své 
stanovisko, a upozorní se, že pokud ve stanovené lhůtě své stanovisko nezašle, 
bude se mít za to, že k dalšímu předání osobních údajů udělil souhlas. Jinak lze 
předat osobní údaje pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zabránění 
bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti v členském státě, 
přidruženém státě nebo jiném státě, který není členským státem nebo přidruženým 
státem, nebo ohrožení podstatných zájmů členského státu nebo přidruženého státu, 
a stanovisko nelze včas získat; o takovém postupu příslušný orgán České republiky 
neprodleně informuje orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu příslušný 
pro vydání stanoviska k dalšímu předání osobních údajů. 

 
§ 19 

Předání osobních údajů příjemcům usazeným v jiném státě, který není 
členským státem nebo přidruženým státem 
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(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu při předcházení nebo 
odhalování trestné činnosti, trestním řízení nebo při zajišťování veřejného pořádku 
a bezpečnosti, může orgán České republiky předat nebo zpřístupnit osobní údaje 
jakékoli osobě nebo orgánu státu uvedeného v § 18 odst. 1, pokud 
a) základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad veřejným zájmem na 

splnění takového úkolu a 
b) předání nebo zpřístupnění příslušnému orgánu uvedenému v § 18 odst. 1 by 

nevedlo ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.  

(2) Orgán České republiky bez odkladu informuje příslušný orgán uvedený v § 
18 odst. 1 o předání nebo zpřístupnění podle odstavce 1, ledaže by to vedlo k 
průtahům nebo obtížím. 

(3) Orgán České republiky informuje osobu nebo orgán státu uvedeného v § 
18 odst. 1, kterému byly osobní údaje předány nebo zpřístupněny, o účelech, pro 
které lze takové osobní údaje v případě nutnosti zpracovávat. 

(4) Orgán České republiky informuje o předání podle odstavce 1 Úřad pro 
ochranu osobních údajů a zaznamená čas a důvod předání a informace o příjemci a 
předaných osobních údajích.“. 

CELEX: 32016L0680 

 

7. V § 193 odst. 8 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje. 

CELEX: 32016L1919 

ČÁST PATNÁCTÁ 

Změna daňového řádu 

Čl. XV 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 9 odst. 3 se slovo „shromažďovat“ nahrazuje slovem „zpracovávat“. 
 

2. V § 54 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

  „(3) Správce daně informace neposkytne, pokud by to podstatným způsobem 
ohrozilo výkon správy daní.“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4F62)



48 
 

3. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 59a 

Zpracování údajů správcem daně 
  (1) Správce daně při zpracování osobních údajů 
a) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), 

informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů vztahujících se k této 
osobě, 

b) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá jejich 
správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, 

c) může provádět výkon správy daní výhradně na základě automatizovaného 
zpracování osobních údajů.  

  (2) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování 
osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti.“. 
CELEX 32016L0679 

 

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

Změna zákona o Finanční správě České republiky 

Čl. XVI 

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona 
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb., se mění takto: 

1. Nadpis části čtvrté zní:  

„ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY“. 
 

2. Za nadpis části čtvrté se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 17a 

Zpracování údajů 
(1) Orgány finanční správy zpracovávají osobní údaje a jiné údaje, jsou-li 

potřebné pro výkon jejich působnosti. Tyto údaje orgány finanční správy předávají 
dalším orgánům veřejné moci nebo osobám v rozsahu a za podmínek stanovených 
zákonem; údaje se nepředají, pokud by to podstatným způsobem ohrozilo výkon 
působnosti orgánů finanční správy. 
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(2) Orgány finanční správy při zpracování osobních údajů 
a) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), 

informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů vztahujících se k této 
osobě, 

b) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá jejich 
správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, 

c) mohou provádět výkon svojí působnosti výhradně na základě automatizovaného 
zpracování osobních údajů. 

(3) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování 
osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti. 

(4) Pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenuje generální ředitel 
státního zaměstnance v Generálním finančním ředitelství, který plní úkoly tohoto 
pověřence pro celou soustavu orgánů finanční správy.“. 
CELEX 32016L0679 

 

 

ČÁST SEDMÁNCTÁ 

Změna zákona o Celní správě České republiky 

Čl. XVII 

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona 
č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. 
a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 28 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
2. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se 

písmeno c), které zní:  
„c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby, u které je prováděna 

evidenční ochrana osobních údajů podle tohoto zákona.“. 
 

3. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

  „(6) Celník je oprávněn použít pouta ke spoutání a prostředek k zamezení 
prostorové orientace také u osoby zajištěné nebo zadržené, je-li důvodná obava, že 
může být ohrožena bezpečnost osob, majetku anebo že se osoba pokusí o útěk. 
Celník je oprávněn použít pouta ke vzájemnému připoutání dvou nebo více osob. 
Prostředek k zamezení prostorové orientace je celník oprávněn použít pouze, nelze-li 
účelu úkonu dosáhnout jinak.“. 
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4. Nadpis části páté zní:  

„ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY“. 
 

5. V části páté nadpis hlavy I zní:  

„OBECNÁ USTANOVENÍ“. 
 

6. § 56 a 57 včetně nadpisů znějí: 
„§ 56 

Zpracování údajů 
  (1) Orgány celní správy zpracovávají osobní údaje, včetně zvláštních kategorií 
osobních údajů, a jiné údaje, jsou-li potřebné pro výkon jejich působnosti. Tyto údaje 
orgány celní správy předávají dalším orgánům veřejné moci nebo osobám v rozsahu 
a za podmínek stanovených zákonem; údaje se nepředají, pokud by to podstatným 
způsobem ohrozilo výkon působnosti orgánů celní správy. 
  (2) Orgány celní správy při zpracování osobních údajů 
a) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), 

informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů vztahujících se k této 
osobě, 

b) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá jejich 
správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, 

c) mohou provádět výkon svojí působnosti výhradně na základě automatizovaného 
zpracování osobních údajů. 

  (3) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování 
osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti. 

 
§ 57 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) jmenuje 

generální ředitel celníka nebo občanského zaměstnance v Generálním ředitelství cel, 
který je odborně připraven pro plnění úkolů pověřence. Generální ředitelství cel 
zveřejní kontaktní údaje pověřence způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 
přístup. 

(2) Pověřenec plní úkoly pro celou soustavu orgánů celní správy. 
  (3) Pověřenec  

a) je informován o všech připravovaných a prováděných činnostech 
zpracování osobních údajů orgány celní správy, 

b) poskytuje orgánům celní správy informace a poradenství v oblasti ochrany 
osobních údajů, 
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c) prověřuje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
osobních údajů plnění povinností orgánů celní správy v oblasti ochrany osobních 
údajů,  

d) přijímá podání subjektů údajů související se zpracováním osobních údajů 
orgány celní správy a s výkonem práv subjektů údajů,  

e) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.“. 

CELEX 32016L0679  
CELEX 32016L0680 

7. V § 58 odst. 1 se za písmeno x) vkládá nové písmeno y, které zní:  

„y) ze jmenné evidence cestujících,“.  

Dosavadní písmeno y) se označuje jako písmeno z). 

8. V § 59 se slova „celníků, u nichž“ nahrazují slovy „osoby, u které“, slova „jejich 
života“ nahrazuje slovy „jejího života“, slova „celníka, jeho“ nahrazují slovy „osoby, 
jejího“. 

9. V části páté nadpis hlavy IV zní:  

„ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ 
A ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ A ZAJIŠTĚNÍ 

VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY“. 

10. § 60 až 62 včetně nadpisů znějí: 

„§ 60 

Zpracovávání osobních údajů 
  (1) Tento zákon v souladu s právním předpisem Evropské unie upravuje 
zpracování osobních údajů orgány celní správy za účelem předcházení, vyhledávání 
a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů včetně ochrany před hrozbami 
pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. 
  (2) Orgány celní správy mohou zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro účely podle odstavce 1. Orgány 
celní správy mohou zpracovávat osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů 
subjektu údajů, které souvisí s účelem podle odstavce 1. 
  (3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, 
filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému 
sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování mohou orgány celní správy, je-li 
to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu. 
  (4) Osobní údaje podle odstavce 1 mohou orgány celní správy zpracovávat 
v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů při výkonu své působnosti.   
  (5) Orgány celní správy zpracovávají osobní údaje pro účely podle odstavce 1 
odděleně od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4F62)



52 
 

  (6) Orgány celní správy mohou při zajišťování účelů podle odstavce 1 
a) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod záminkou 

jiného účelu anebo jiné činnosti, nebo 
b) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 
  (7) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro zajišťování účelů podle 
odstavce 1 i tehdy, pokud byly zpracovávány při zajišťování jiných účelů. 

 

§ 61 

Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 
  (1) Orgány celní správy mohou i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní 
údaje zpracovávané pro účely podle § 60 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis 

Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění závažného 

ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch subjektu údajů, a tento dal k předání nebo zpřístupnění podnět 

nebo lze-li její prospěch na základě okolností důvodně předpokládat. 
  (2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené osobní údaje se při 
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k předání nepřesných 
osobních údajů, orgány celní správy o tom bez zbytečného odkladu informují 
příjemce těchto údajů a orgán příslušný pro předcházení, vyhledávání, odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkon trestů, zajištění vnitřního pořádku a 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech nebo zajištění bezpečnosti České 
republiky, který je jejich původcem. 
  (3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému 
účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, pokud k tomu orgán celní 
správy udělí souhlas. 
  (4) Orgány celní správy mohou při předání nebo zpřístupnění osobních údajů 
stanovit příjemci podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se 
zpracování předaných nebo zpřístupněných osobních údajů; to neplatí pro předání 
orgánům příslušným pro předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, výkon trestů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně 
pátrání po osobách a věcech nebo zajištění bezpečnosti, nebo pro předání osobních 
údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru. 

 

§ 62 

Vnitrostátní předávání a zpřístupňování osobních údajů 
  (1) Orgány celní správy předávají a zpřístupňují osobní údaje orgánům 
příslušným k předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů, výkonu trestů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně 
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pátrání po osobách a věcech nebo zajištění bezpečnosti České republiky, je-li to 
nezbytné pro plnění jejich úkolů.  
  (2) Orgány celní správy mohou předat nebo zpřístupnit osobní údaje, které 
získaly při zajišťování účelů podle § 60 odst. 1, orgánům veřejné správy pro plnění 
úkolů v rámci jejich působnosti.“. 
CELEX 32016L0680 

11. V § 63 odst. 1 se slova „Orgány celní správy mohou“ nahrazují slovy „Pověřený 
celní orgán může“ a za slova „používat operativně pátrací prostředky,“ se vkládají 
slova „sledovanou zásilku,“. 

12. V § 63 odst. 2 se slova „orgánů celní správy“ nahrazují slovy „pověřeného 
celního orgánu“. 

13. V § 64 odst. 2 se slova „Orgány celní správy jsou povinny“ nahrazují slovy 
„Pověřený celní orgán je povinen“ a text „§ 62“ se nahrazuje textem „§ 63“. 

14. V části šesté nadpis hlavy III zní:  

„VÝMĚNA INFORMACÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE A SCHENGENSKÉHO 
PROSTORU“. 

15. V části šesté nadpis hlavy IV zní:  

„ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE A SCHENGENSKÉHO PROSTORU“. 

16. V části šesté se za nadpis hlavy IV vkládá nový § 72a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 72a 

Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 
  Pověřený celní orgán může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje 
zpracovávané pro účely podle § 60 odst. 1  

a) bezpečnostnímu sboru nebo donucovacímu orgánu členského státu Evropské 
unie, jakož i jiného státu, který uplatňuje právní předpisy k provedení právního 
předpisu Evropské unie, který upravuje zpracování osobních údajů za účelem 
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů 
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, 

b) Europolu,   
c) Eurojustu, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu a za 

účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o policejní 
spolupráci.“. 

CELEX 32016L0680 
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17. Nadpis § 73 zní: 

„Zpracovávání osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie a 
schengenského prostoru“. 

18. V části šesté nadpis hlavy V zní:  

„ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY A MEZINÁRODNÍMI 

ORGANIZACEMI“. 

19. V § 73a se slova „hlav III a IV“ nahrazují slovy „§ 68 až 72“ a za slovo „státy“ se 
vkládají slova „a mezinárodními organizacemi“. 

20. Za § 73a se vkládají nové § 73b a 73c, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 73b 

Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím 
  (1) Zpracování a předávání osobních údajů do třetích států nebo mezinárodním 
organizacím se řídí mezinárodní smlouvou nebo mezinárodním ujednáním, pokud 
byla uzavřena před 6. květnem 2016. V ostatních případech se řídí tímto zákonem. 
  (2) Pověřený celní orgán může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní 
údaje mezinárodní organizaci Interpol nebo zahraničnímu bezpečnostnímu sboru 
státu, který neuplatňuje právní předpisy k provedení právního předpisu Evropské 
unie, který upravuje zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání 
a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů včetně ochrany před hrozbami 
pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, nebo obdobnému orgánu mezinárodní 
organizace, pokud je to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, prověřování 
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů, výkonu trestů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti. 
  (3) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 2 vztahuje 
rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o zajištění 
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní spolupráce, odstavce 
4 až 6 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň 
ochrany již není zajištěna. 
  (4) Pověřený celní orgán může k účelům uvedeným v odstavci 2 provést 
předání nebo zpřístupnění osobních údajů státu nebo mezinárodní organizaci 
uvedeným v odstavci 2, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění ochrany 
osobních údajů. Pověřený celní orgán informuje Úřad pro ochranu osobních údajů o 
kategoriích předání nebo zpřístupnění , a uchovává informace o čase, příjemci 
a důvodech předání nebo zpřístupnění , jakož i dotčených osobních údajích; to 
neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany osobních údajů stanoví mezinárodní 
smlouva, která je součástí právního řádu.   
  (5) Není-li splněna podmínka podle odstavce 4 věty první, může pověřený celní 
orgán předat nebo zpřístupnit osobní údaje, pokud je to nezbytné 
a) pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4F62)



55 
 

b) k předání podle § 61 odst. 1 písm. c), 
c) k předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v zahraničí, 
d) pro plnění konkrétního úkolu při zajišťování účelů podle § 60 odst. 1, nebo 
e) pro ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účelem podle písmene d). 
  (6) Pověřený celní orgán osobní údaje podle odstavce 5 písm. d) nebo e) 
nepředá nebo nezpřístupní, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud 
základní práva a svobody subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem na předání 
nebo zpřístupnění. 
  (7) Pověřený celní orgán může dále s přihlédnutím k závažnosti případu, účelu 
původního předání a úrovni ochrany osobních údajů 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím státu nebo mezinárodní organizace 

podle odstavce 2 předány osobní údaje, které pověřený celní orgán tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předal, bezpečnostnímu sboru jiného státu nebo 
obdobnému orgánu jiné mezinárodní organizace podle odstavce 2; takový souhlas 
může být udělen i obecně, nebo 

b) požadovat od státu nebo mezinárodní organizace podle odstavce 2 informace 
o zpracování předaných osobních údajů. 

 

  § 73c 

Předání osobních údajů osobám a orgánům v třetích státech 
  (1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu pověřeného celního orgánu 
při zajišťování účelu podle § 60 odst. 1, může pověřený celní orgán předat nebo 
zpřístupnit osobní údaje jakékoli osobě nebo orgánu třetího státu, pokud 
a) základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad veřejným zájmem 

na splnění takového úkolu a 
b) předání nebo zpřístupnění zahraničnímu bezpečnostnímu sboru by nevedlo 

ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.  
  (2) Pověřený celní orgán příslušný zahraniční bezpečnostní sbor o předání 
nebo zpřístupnění podle odstavce 1 bez odkladu informuje, ledaže by to vedlo 
ke ztížení nebo zmaření dosažení účelu předání nebo zpřístupnění údajů. 
  (3) Pověřený celní orgán informuje osobu nebo orgán třetího státu, kterému 
byly osobní údaje předány nebo zpřístupněny, o účelech, pro které lze takové osobní 
údaje v případě nutnosti zpracovávat.  
  (4) Pověřený celní orgán o předání podle odstavce 1 informuje Úřad pro 
ochranu osobních údajů. O postupu podle odstavců 1 až 3 pověřený celní orgán 
pořídí úřední záznam.“. 
CELEX 32016L0680 
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ČÁST OSMNÁCTÁ 
  Změna zákona o státní službě 

Čl. XVIII 
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona 
č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona 
č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona 
č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona 
č. 205/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „inspektora“ nahrazuje slovem „místopředsedu“. 
 
2. V § 33 odst. 1 písm. s) se slovo „inspektora“ nahrazuje slovem „místopředsedu“. 
 
 

ČÁST DEVATENÁCTÁ 
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím 

Čl. XIX 
 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona 
č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona 
č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona 
č. 222/2015 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 368/2016 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 7 se doplňuje věta „Povinný subjekt neposkytne rovněž informaci, která by 
mohla ohrozit ochranu utajovaných informací.“ 
 
2. V § 8a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje odstavec 2, který 
zní: 
  „(2) Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři 
nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední 
činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.“. 
 
3. V § 11 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č 20 zní: 
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„c) činnosti zpravodajských služeb12) a útvaru Policie České republiky, u kterého jsou 
zařazeni příslušníci Policie České republiky vybraní ministrem vnitra v zájmu plnění 
závažných úkolů Policie České republiky20), 
___________________________ 

20) § 141 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti.“. 
 
4. V § 11 odst. 6 se za slovo „informaci“ vkládají slova „, jejíž poskytnutí by mohlo 
ohrozit bezpečnost České republiky, nebo informaci“, za slova „v trestním řízení“ se 
vkládají slova „, bezpečnostních sborů nebo Vojenské policie“, za slova „těchto 
orgánů“ se vkládají slova „a sborů“ a za slovo „činy“ se vkládají slova „, zajišťovat 
veřejný pořádek“. 

 
ČÁST DVACÁTÁ 

Účinnost 
 

Čl. XX 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 25. května 2018. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4F62)


	„§ 4a
	Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů
	„§ 2aa
	Čl. XII
	ČÁST PATNÁCTÁ
	Změna daňového řádu
	Čl. XV
	Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb...
	1. V § 9 odst. 3 se slovo „shromažďovat“ nahrazuje slovem „zpracovávat“.
	2. V § 54 se doplňuje odstavec 3, který zní:
	„(3) Správce daně informace neposkytne, pokud by to podstatným způsobem ohrozilo výkon správy daní.“.
	3. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který včetně nadpisu zní:


	„§ 59a
	Zpracování údajů správcem daně
	U(1) Správce daně při zpracování osobních údajů
	Ua) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů vztahujících se k této osobě,
	Ub) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá jejich správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování,
	Uc) může provádět výkon správy daní výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů.
	U(2) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti.U“.
	CELEX 32016L0679

	ČÁST ŠESTNÁCTÁ
	Změna zákona o Finanční správě České republiky
	Čl. XVI
	Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb...
	1. Nadpis části čtvrté zní:
	„ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY“.
	2. Za nadpis části čtvrté se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

	„§ 17a
	Zpracování údajů
	(1) Orgány finanční správy zpracovávají osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro výkon jejich působnosti. Tyto údaje orgány finanční správy předávají dalším orgánům veřejné moci nebo osobám v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem; údaje se ...
	U(2) Orgány finanční správy při zpracování osobních údajů
	Ua) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů vztahujících se k této osobě,
	Ub) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá jejich správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování,
	Uc) mohou provádět výkon svojí působnosti výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů.
	U(3) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti.
	U(4) Pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenuje generální ředitel státního zaměstnance v Generálním finančním ředitelství, který plní úkoly tohoto pověřence pro celou soustavu orgánů finanční správy.U“.
	CELEX 32016L0679

	ČÁST SEDMÁNCTÁ
	Změna zákona o Celní správě České republiky
	Čl. XVII
	Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., ...
	1. V § 28 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
	2. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
	„c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby, u které je prováděna evidenční ochrana osobních údajů podle tohoto zákona.“.
	3. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:

	„(6) Celník je oprávněn použít pouta ke spoutání a prostředek k zamezení prostorové orientace také u osoby zajištěné nebo zadržené, je-li důvodná obava, že může být ohrožena bezpečnost osob, majetku anebo že se osoba pokusí o útěk. Celník je oprávně...
	4. Nadpis části páté zní:
	„ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY“.
	5. V části páté nadpis hlavy I zní:
	„OBECNÁ USTANOVENÍ“.
	6. § 56 a 57 včetně nadpisů znějí:

	„§ 56
	Zpracování údajů
	(1) Orgány celní správy zpracovávají osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, a jiné údaje, jsou-li potřebné pro výkon jejich působnosti. Tyto údaje orgány celní správy předávají dalším orgánům veřejné moci nebo osobám v rozsahu a z...
	U(2) Orgány celní správy při zpracování osobních údajů
	Ua) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů vztahujících se k této osobě,
	Ub) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá jejich správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování,
	Uc) mohou provádět výkon svojí působnosti výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů.
	U(3) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti.
	§ 57
	Pověřenec pro ochranu osobních údajů
	U(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) jmenuje generální ředitel celníka nebo občanského zaměstnance v Generálním ředitelství cel, který je odborně připraven pro plnění úkolů pověřence. Generální ředitelství cel zveřejní kon...
	U(2) Pověřenec plní úkoly pro celou soustavu orgánů celní správy.
	7. V § 58 odst. 1 se za písmeno x) vkládá nové písmeno y, které zní:
	„y) ze jmenné evidence cestujících,“.
	Dosavadní písmeno y) se označuje jako písmeno z).
	8. V § 59 se slova „celníků, u nichž“ nahrazují slovy „osoby, u které“, slova „jejich života“ nahrazuje slovy „jejího života“, slova „celníka, jeho“ nahrazují slovy „osoby, jejího“.
	9. V části páté nadpis hlavy IV zní:
	„ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ A ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY“.
	10. § 60 až 62 včetně nadpisů znějí:

	„§ 60
	Zpracovávání osobních údajů
	U(1) Tento zákon v souladu s právním předpisem Evropské unie upravuje zpracování osobních údajů orgány celní správy za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou b...
	U(2) Orgány celní správy mohou zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro účely podle odstavce 1. Orgány celní správy mohou zpracovávat osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů subjektu údajů, které ...
	U(3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování mohou orgány celní správy, je-li to nezbytné pro ú...
	U(4) Osobní údaje podle odstavce 1 mohou orgány celní správy zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů při výkonu své působnosti.
	U(5) Orgány celní správy zpracovávají osobní údaje pro účely podle odstavce 1 odděleně od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů.
	U(6) Orgány celní správy mohou při zajišťování účelů podle odstavce 1
	Ua) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, nebo
	Ub) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
	U(7) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro zajišťování účelů podle odstavce 1 i tehdy, pokud byly zpracovávány při zajišťování jiných účelů.
	§ 61
	Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů
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	U(2) Orgány celní správy mohou předat nebo zpřístupnit osobní údaje, které získaly při zajišťování účelů podle § 60 odst. 1, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti.“.
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	„§ 72a
	Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru
	UPověřený celní orgán může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje zpracovávané pro účely podle § 60 odst. 1
	Ua) bezpečnostnímu sboru nebo donucovacímu orgánu členského státu Evropské unie, jakož i jiného státu, který uplatňuje právní předpisy k provedení právního předpisu Evropské unie, který upravuje zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledá...
	Ub) Europolu,
	Uc) Eurojustu, nebo
	Ud) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o policejní spolupráci.“.
	17. Nadpis § 73 zní:

	„Zpracovávání osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie a schengenského prostoru“.
	18. V části šesté nadpis hlavy V zní:
	„ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY A MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI“.
	19. V § 73a se slova „hlav III a IV“ nahrazují slovy „§ 68 až 72“ a za slovo „státy“ se vkládají slova „a mezinárodními organizacemi“.
	20. Za § 73a se vkládají nové § 73b a 73c, které včetně nadpisů znějí:

	„§ 73b
	Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím
	U(1) Zpracování a předávání osobních údajů do třetích států nebo mezinárodním organizacím se řídí mezinárodní smlouvou nebo mezinárodním ujednáním, pokud byla uzavřena před 6. květnem 2016. V ostatních případech se řídí tímto zákonem.
	U(2) Pověřený celní orgán může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje mezinárodní organizaci Interpol nebo zahraničnímu bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní předpisy k provedení právního předpisu Evropské unie, který upra...
	U(3) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 2 vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní spolupráce, odstavce 4 až 6 se nepouž...
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	U(6) Pověřený celní orgán osobní údaje podle odstavce 5 písm. d) nebo e) nepředá nebo nezpřístupní, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud základní práva a svobody subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem na předání nebo zpřístupnění.
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	§ 73c
	Předání osobních údajů osobám a orgánům v třetích státech
	U(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu pověřeného celního orgánu při zajišťování účelu podle § 60 odst. 1, může pověřený celní orgán předat nebo zpřístupnit osobní údaje jakékoli osobě nebo orgánu třetího státu, pokud
	Ua) základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad veřejným zájmem na splnění takového úkolu a
	Ub) předání nebo zpřístupnění zahraničnímu bezpečnostnímu sboru by nevedlo ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.
	U(2) Pověřený celní orgán příslušný zahraniční bezpečnostní sbor o předání nebo zpřístupnění podle odstavce 1 bez odkladu informuje, ledaže by to vedlo ke ztížení nebo zmaření dosažení účelu předání nebo zpřístupnění údajů.
	U(3) Pověřený celní orgán informuje osobu nebo orgán třetího státu, kterému byly osobní údaje předány nebo zpřístupněny, o účelech, pro které lze takové osobní údaje v případě nutnosti zpracovávat.
	U(4) Pověřený celní orgán o předání podle odstavce 1 informuje Úřad pro ochranu osobních údajů. O postupu podle odstavců 1 až 3 pověřený celní orgán pořídí úřední záznam.“.



