Podrobná anotace kurzu
Svobodný přístup k informacím
a ochrana osobních údajů
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Lektor JUDr. Mgr. Pavla Ládová
Termín 21. dubna 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Seminář se zaměří na aktuální právní úpravu a aktuální informace vztahující se k zákonu č. 106/1999
S., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) a k předpisům upravujícím ochranu osobních
údajů, kterými jsou Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a zákon č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, a na střety těchto dvou právních úprav, respektive hodnot, které
zastupují, tj. svoboda slova, jejíž součástí je i právo na informace, potažmo svobodný přístup k
informacím a ochrana osobnosti, která v sobě zahrnuje ochranu osobních údajů.
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů GDPR je účinné od 25. května 2018 (dále jen „GDPR“).
Již nařízení GDPR do značné míry nahradilo obsah zákona č. 101/2000 Sb,, o ochraně osobních údajů,
a od počátku jeho účinnosti jej bylo nutné pro jeho přímou aplikovatelnost bez dalšího dodržovat.
Dne 12. března 2019 Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávaný adaptační zákon k tomuto
nařízení, a to zákon o zpracování osobních údajů (dále jen „ZoZOÚ“). Dne 24. dubna 2019 byl zákon
vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 110/2019 Sb. Účinností ZoZOÚ došlo k úplnému
zrušení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZoZOÚ upřesňuje některá ustanovení GDPR
a stanovuje několik výjimek. Je výsledkem vnitrostátní snahy o zpřesnění právní úpravy v oblasti
ochrany osobních údajů. Zákon o zpracování osobních údajů navazuje na GDPR a musí být
aplikován současně s ním.
Současně s adaptačním zákonem byl přijat také zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a který mění celkem 39 předpisů,
mimo jiné v části patnácté InfZ), kdy tento zákon dopadá pouze na orgány veřejné moci při výkonu
veřejné moci. Zákonem byl s účinností od 1. ledna 2020 zakotven příkaz poskytnout informaci,
který je exekučním titulem a významně rozšířena působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v
oblasti poskytování údajů.
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Dne 14.10.2019 vláda usnesením č. 727 schválila návrh novely informačního zákona a uložila 1.
místopředsedovi vlády a ministru vnitra vypracovat konečné znění vládního návrhu novely
informačního zákona a následně jej předložit Poslanecké sněmovně k projednání.
Vláda předložila sněmovně návrh zákona dne 29. 10. 2019 a je veden jako sněmovní tisk č. 633.
Vývoj legislativního procesu sledujeme a školení bude vždy reflektovat jeho aktuální stav.
Novela si mimo jiné klade za cíl ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace
ze strany žadatelů.

Cíle kurzu
Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k právní úpravě
poskytování informací a ochraně osobních údajů. Absolventi budou schopni orientovat se v
dopadech právní úpravy osobních údajů, mající za cíl ochranu osobních údajů, a tím potažmo
ochranu osobnostních práv fyzických osob, a na přístup k informacím dle zákona č 106/1999 Sb.,
které taktéž představuje realizaci základního práva. Absolventi budou rovněž seznámeni s aktuální
fázi legislativního procesu novely informačního zákona.
Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz
především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail
ladova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
•
•
•
•
•

Přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů – GDPR, ZoZOÚ
o
Základní změny
o
Principy
Střet chráněných hodnot (přístup k informacím vs. ochrana osobních údajů)
o
Test proporcionality
Judikatura a stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů
Vládní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím

Lektorka kurzu
JUDr. Mgr. Pavla Ládová
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva,
autorka řady odborných příspěvků a publikací
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