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WP244 Příloha II – Často kladené otázky 

 

Co je vedoucí dozorový úřad? 

 

V obecném nařízení o ochraně osobních údajů je obecným pravidlem, že dozor nad činností 

přeshraničního zpracování nebo činností zpracování týkající se občanů více než jedné země 

EU, vykonává pouze jeden dozorový úřad, který se nazývá vedoucí dozorový úřad. Toto je 

známo jako zásada jediného kontaktního místa.  

Vedoucí dozorový úřad je subjekt, který má hlavní odpovědnost za přeshraničního 

zpracování, například pokud se prošetřuje společnost, která vykonává zpracování v několika 

členských státech.  

 

Vedoucí úřad bude koordinovat operace dotčených dozorových úřadů v souladu s články 60 

až 62 nařízení (např. jediné kontaktní místo, vzájemná pomoc a společné operace). Těm 

dozorovým úřadům, které mají na záležitosti zájem, předloží každý návrh. 

 

Co je přeshraniční zpracování? 

 

Mechanismus vedoucího dozorového úřadu se aktivuje pouze v souvislosti s přeshraničním 

zpracováním. Je proto nutné určit, zda se provádí nějaké přeshraniční zpracování. 

Podle čl. 4 bodu 23 nařízení se přeshraničním zpracováním rozumí:  

- zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi provozoven ve více 

než jednom členském státě správce či zpracovatele v Unii, je-li tento správce či 

zpracovatel usazen ve více než jednom členském státě; nebo 

 

- zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi jediné provozovny 

správce či zpracovatele v Unii, ale kterým jsou nebo pravděpodobně budou podstatně 

dotčeny subjekty údajů ve více než jednom členském státě. 

Co znamená „podstatně dotčeny?“ 

 

Nařízení pojem „podstatně dotčeny“ nedefinuje. 

 

Dozorové úřady budou pojem „podstatně dotčeny“ vykládat individuálně. Zohlední kontext 

zpracování, druh údajů, účel zpracování a faktory jako například to, zda zpracování: 

- fyzickým osobám způsobuje, nebo je pravděpodobné, že může způsobit, újmu, ztrátu 

nebo těžkosti, 

- má, nebo je pravděpodobné, že může mít, skutečný účinek, pokud jde o omezování 

práv nebo odepření příležitostí, 

- má, nebo je pravděpodobné, že může mít dopad na zdraví, dobré životní podmínky 

nebo duševní klid fyzických osob, 

- má, nebo je pravděpodobné, že může mít dopad na finanční nebo ekonomické 

postavení či situaci fyzických osob, 

- vystavuje fyzické osoby diskriminaci nebo nespravedlivému zacházení, 

- zahrnuje analýzu zvláštních kategorií osobních nebo jiných citlivých údajů, zejména 

osobních údajů dětí, 

- způsobuje, nebo je pravděpodobné, že může způsobit významnou změnu chování 

fyzických osob, 
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- má pro fyzické osoby nepravděpodobné, neočekávané nebo nežádoucí důsledky,  

- způsobuje nepříjemnosti nebo jiné negativní dopady, včetně poškození dobrého jména, 

nebo 

- zahrnuje zpracování širokého okruhu osobních údajů. 

Jak se určí vedoucí dozorový úřad v případě správce? 

 

Když se stanoví, že příslušné zpracování je přeshraniční zpracování, je třeba určit vedoucí 

dozorový úřad. 

 

Podle článku 56 nařízení bude vedoucím úřadem dozorový úřad země, kde je umístěna hlavní 

provozovna organizace. 

 

Pokud má organizace jedinou provozovnu v EU, ale zpracováním jsou nebo pravděpodobně 

budou podstatně dotčeny subjekty údajů ve více než jednom členském státě, je vedoucím 

dozorovým úřadem dozorový úřad místa této jediné provozovny.   

 

Pokud má organizace několik provozoven v EU, zásadou je, že hlavní provozovna je místem, 

kde se nachází ústřední správa této organizace. Pokud však rozhodnutí o účelech a 

prostředcích zpracování přijímá jiná provozovna – a má pravomoc prosadit vykonání těchto 

rozhodnutí – pak se stává hlavní provozovnou. Je na správcích údajů, aby jasně stanovili, kde 

jsou činěna rozhodnutí o účelech a prostředcích činností zpracování osobních údajů. 

 

Pokud například společnost provádí několik činností přeshraničního zpracování a rozhodnutí 

týkající se veškerého přeshraničního zpracování jsou přijímána v rámci místa, kde se nachází 

ústřední správa společnosti v EU, pak bude pro veškerou činnost přeshraničního zpracování 

existovat jeden jediný vedoucí dozorový úřad. Bude jím dozorový úřad místa, kde se nachází 

ústřední správa společnosti.  

 

Pokud však společnost provádí několik činností přeshraničního zpracování a rozhodnutí o 

účelech a prostředcích zpracování jsou přijímána v různých provozovnách, bude existovat 

více než jeden vedoucí dozorový úřad. Budou jimi úřady míst, v nichž se nacházejí 

provozovny, které přijímají rozhodnutí o příslušných činnostech přeshraničního zpracování. 

Aby mohla společnost pro veškeré přeshraniční zpracování plně využít výhod mechanismu 

jediného kontaktního místa s jediným vedoucím dozorovým úřadem, měly by společnosti 

zvážit, že rozhodovací pravomoci týkající se činností zpracování osobních údajů soustředí na 

jednom místě. 

 

Jaká kritéria se používají pro určení vedoucího dozorového úřadu správce? 

 

Pro určení místa hlavní provozovny správce jsou vhodné tyto faktory: 

- Má správce jedinou provozovnu v EU?  

Pokud ano, a pokud zpracováním jsou nebo pravděpodobně budou podstatně dotčeny 

subjekty údajů ve více než jednom členském státě, je vedoucím dozorovým úřadem 

dozorový úřad místa této jediné provozovny.   

- Má správce ústředí v EU? 

 

o Pokud ano, jaká je jeho úloha a jsou rozhodnutí o účelech a prostředcích 

zpracování přijímána v rámci této provozovny, a má tato provozovna 
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pravomoc prosadit vykonání těchto rozhodnutí týkajících se činnosti 

zpracování? 

 

o Pokud ne, existují jiné provozovny: 

 

 ve kterých přijímána rozhodnutí o obchodních činnostech, jejichž 

součástí je zpracování údajů? 

 které mají pravomoc prosadit účinné vykonání těchto rozhodnutí? 

 ve kterých se nachází ředitel (nebo ředitelé) s celkovou odpovědností 

za řízení přeshraničního zpracování? 

 u kterých je správce nebo zpracovatel zaregistrován jako společnost, 

pokud se nacházejí na jediném území? 

Jak se určí vedoucí dozorový úřad v případě zpracovatele? 

 

Nařízení zpracovatelům údajů, na něž se vztahuje a kteří mají provozovny ve více než jednom 

členském státě, umožňuje využívat systém jediného kontaktního místa. 

 

Čl. 4 bod 16 písm. b) stanoví, že hlavní provozovnou správce bude místo, kde se nachází 

ústřední správa zpracovatele v EU, nebo pokud v EU žádnou ústřední správu nemá, pak ta 

provozovna v EU, kde probíhají hlavní činnosti zpracování (zpracovatele). 

 

Avšak podle 36. bodu odůvodnění bude v případech týkajících se správce i zpracovatele 

příslušným vedoucím dozorovým úřadem úřad správce. V této situaci je dozorový úřad 

zpracovatele považován za „dotčený dozorový úřad“ a měl by se účastnit postupu spolupráce. 


