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H. R. 1926 

Výbor: Výbor pro národní bezpečnost 

Název: Zákon o ochraně osobních údajů 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento návrh zákona reaguje na zvýšené nebezpečí zneužití soukromí jedinců, zejména v souvislosti 
s rozvojem moderních technologií. Cílem je především stanovit jasná pravidla pro zacházení s osobními 
údaji na federální úrovni, předejít jejich zneužití, ale také rozšířit povědomí o celé problematice mezi 
občany Spojených států amerických. 

Zvláštní část 

1. Hlava I. 

Toto ustanovení obsahuje definice jednotlivých termínů použitých v zákoně. Definice osobního údaje 
byla inspirována Nařízením o ochraně osobních údajů, které je účinné na půdě Evropské unie. 

2. Hlava II 

Oba paragrafy rozdělují odpovědnost za správnost nakládání s osobními údaji mezi správce a 
zpracovatele, přičemž stanovuje primární odpovědnost správce. Správce je totiž ten, kdo osobní údaje 
získává primárně, a musí být odpovědný i za osoby, kterým osobní údaje dále poskytne (zpracovatele). 

3. Hlava III 

Je potřeba taxativně stanovit tituly pro zpracování osobních údajů. Toto ustanovení nakonec nereflektuje 
možnost zpracování na základě oprávněného zájmu správce – kupříkladu provozovatelé e-shopů tak 
nyní např. nesmí zaslat svým zákazníkům žádost o recenzi, protože by tím využili jejich osobní údaj (e-
mail), aniž by k tomu měli titul (byl by tedy třeba např. souhlas při nákupu se zasláním žádosti o recenzi). 
Tato možnost nebyla zapracována z důvodu jejího možného častého zneužití.   

4. Hlava IV  

Je nezbytné, aby zákon obsahoval přímé vyjmenování práv, která subjektům osobních údajů náleží. 
Ustanovení vyjmenovává pouze demonstrativně ta nejdůležitější práva.  
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5. Hlava V 

Tímto ustanovení se zřizuje nový Federální úřad pro ochranu osobních údajů, který bude mít na starost 
zejména dohled nad dodržováním nového zákona. Zřízení této instituce je naprosto nezbytné, protože 
jinak by zákon v podstatě ztratil na významu a míra jeho dodržování by mohla být velice nízká, 
vzhledem k malé vymahatelnosti.  

Dále je zde zakotvena tzv. ohlašovací povinnost při narušení bezpečnosti osobních údajů. Zde se návrh 
zákona opět inspiroval evropským GDPR. Jedná se o prvek, který výrazně posílí bezpečnost osobních 
dat. 

6. Hlava VI 

Sankce jsou nezbytné pro zaručení dodržování zákona. Částka je stanovena velice vysoko, aby měla 
dopad i na velké firmy, u kterých je riziko masového zneužití osobních údajů nejvyšší. Zároveň není 
stanovena minimální částka, Úřad tak při jednotlivých případech má širokou možnost pro uvážení 
ohledně výše pokuty. 

7. Hlava VII 

Účinnost zákona je stanovena na počátek roku 2022. Správci a zpracovatelé osobních údajů tak budou 
mít dostatek času, aby přijali potřebná opatření pro dodržování povinností dle tohoto zákona. 


