Podrobná anotace kurzu
Ochrana osobnosti, osobních údajů
a právo na soukromí ve správním řízení,
včetně v řízení o přestupku
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 21. července 2020, 9.00 - 15.00

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

Otázka ochrany osobních údajů, osobnosti a soukromí je v současnosti intenzivně diskutovanou
problematikou, když na neustále větším významu nabývá ústavní rozměr dané problematiky a
legitimní očekávání adresátů veřejné správy, že do uvedených práv nebude nedůvodně
zasahováno, resp. že tyto údaje nebudou nikým zneužity.
Přestože spolu ochrana osobních údajů a ochrana osobnosti, resp. soukromí úzce souvisí, vyžaduje
každý z těchto institutů jiný režim právní ochrany. Účastníci kurzu proto nejprve budou seznámeni
obecně
s právní úpravou ochrany osobních údajů dle Obecného nařízení na ochranu
osobních údajů GDPR účinné od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení GDPR“), zejména s jeho
praktickými dopady pro každodenní činnosti správních orgánů v oblasti
přestupkového práva (například obrana proti šikanózním návrhům, následky
a případné sankce spojené s porušením povinností správního orgánu při ochraně
osobnosti nebo při ochraně osobních údajů),
s právní úpravou ochrany osobnosti a soukromí, nacházející se především v čl. 7 a 10
Listiny základních práv a svobod a v ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
V oblasti přestupkového práva, resp. přestupkového řízení představuje ochrana osobních údajů,
osobnosti a soukromí téma ožehavé pro obě strany barikády (účastníky i správní orgány).
Správní orgány příslušné k projednání přestupkového řízení jsou správci, event. zpracovatelé
osobních údajů, tudíž se na ně vztahuje Nařízení GDPR, které zásadním způsobem změnilo
Strana 1/3

dosavadní praxi a významně posílilo ochranu osobních údajů, posléze též osobnosti.
Správní orgány mimo jiné zasahují, resp. mohou zasahovat do osobnosti a soukromí podezřelého
a dalších dotčených osob při opatřování podkladů, později důkazních prostředků a jejich
provádění. Kurz se proto zaměřuje rovněž na určení přípustné míry zásahů do práva na soukromí
a ochrany osobnosti při provádění dokazování v přestupkovém řízení a doporučení dalšího
postupu v případě, že správní orgán dospěje k závěru, že určitý důkaz byl získán v rozporu s
právem na ochranu osobnosti (soukromí).
Otázka případného zásahu do osobnostních práv může rovněž vyvstat při protokolaci, kterou je
správní orgán oprávněn provádět nejen v listinné podobě, ale i prostřednictvím audio/video
záznamu. Dále například při nahlížení do spisu či aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k
informacím“).
Záznamy a fotografie si pak rovněž mohou pořizovat a používat účastnící řízení a další dotčené
osoby typicky tehdy, pokud záznamy či fotografie pořídí či použijí k výkonu nebo k ochraně
jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

Cíle kurzu
Vzhledem k tomu, že ochranu osobnostních práv (obecně) účastníci a další dotčené osoby mnohdy
zneužívají jako stěžejní argument ospravedlňující jejich nároky, požadavky a jednání, je znalost
relevantních právních předpisů týkajících se osobnostních práv nezbytností, stejně jako schopnost
na jednání účastníků a dalších osob adekvátně reagovat. Osvojení si těchto dovedností účastníky
kurzu je proto i jeho základním cílem.
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické závěry a závěry judikatury na rozhodovací
proces, především Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve
správním soudnictví o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu.
Kurz je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají možnost (a lektorka vřele vítá a doporučuje
její využití) klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu předem (max. 3 pracovní dny
před konáním semináře) na kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název
semináře a datum jeho konání).
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Obsah kurzu
1.
2.

3.

4.

5.

Vymezení pojmů ochrana osobních údajů, ochrana soukromí a ochrana
osobnosti
Právní úprava
o
Ochrany osobních údajů
o
Ochrany soukromí
o
Ochrany osobnosti
ve vazbě zejména na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
o svobodném přístupu k informacím.
Praktická demonstrace možných zásahů do osobnostních práv v rámci
přestupkového řízení z pohledu
o
Správního orgánu

Tvorba přestupkového spisu a dispozice s ním v režimu GDPR
•
Nahlížení do spisu
•
Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Pořizování (další použití/využití) audio/video záznamů

Pořizování (další použití/využití) fotografií

Provádění (další použití/využití výstupu z) místního šetření/kontrolní
prohlídky

Určení přípustné míry zásahů do osobnostních práv při provádění
dokazování v přestupkovém řízení
o
Účastníků řízení a dalších dotčených osob

Šikanózní a účelové jednání a možná obrana proti němu
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně osobnosti, soukromí a při
ochraně osobních údajů
o
Občanskoprávní odpovědnost
o
Pracovněprávní odpovědnost
o
Správněprávní odpovědnost
o
Trestněprávní odpovědnost
Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace
účastníků (dotazy k jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou
řešeny v průběhu kurzu).

Lektorka kurzu
Mgr. Bc. Petra Juřátková
advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání
úředníků veřejné správy, autorka a spoluautorka řady odborných
článků a publikací
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