▶ subjektu údajů osobní údaje, které
od něj získal, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově
čitelném formátu a předat tyto
údaje dalšímu správci, dále o právo
na výmaz, právo na omezení
zpracování a právo vznést námitku
proti zpracování (např. proti zpra‑
cování osobních údajů pro účely
přímého marketinku) a úpravu
omezení možnosti profilace subjek‑
tu údajů. Konečně správci budou
muset zrevidovat smlouvy o zpra‑
cování osobních údajů uzavřené
se zpracovateli a uzavřít dodatky,
tak aby smlouvy byly v souladu
s Nařízením.

Jaké kroky nyní podniknout?

S implementací Nařízení do inter‑
ních procesů a dokumentů je třeba

začít co nejdříve. Doporučuji pro‑
vést podrobnou a komplexní analý‑
zu veškerých zpracování osobních
údajů podle samostatných účelů
(pokud již nebyla učiněna v minu‑
losti), zjistit stav plnění jednotli‑
vých povinností podle ZOOÚ a Naří‑
zení a úroveň zabezpečení osobních
údajů, včetně provedení analýzy
rizik. Po provedení této prověrky
by měla být připravena koncepce
ochrany osobních údajů pro celou
společnost nebo organizaci a jejich
jednotlivá oddělení a teprve potom
by mělo být přistoupeno ke kon‑
krétním dílčím úkolům (např. revize
textu souhlasu a informací pro
subjekt údajů, příprava bezpečnost‑
ní směrnice, přijetí organizačních
a technických opatření, příprava
a implementace IT řešení).

◆◆◆
V současné době je ještě řada
konkrétních otázek nejasná kvůli
obecnému a vágnímu textu někte‑
rých ustanovení Nařízení (např.
určité povinnosti jsou stanoveny
pro případ vysokého rizika pro
práva a svobody fyzických osob,
aniž by bylo definováno, co je po‑
važováno za toto riziko). Již v tuto
chvíli se pracuje na výkladových
stanoviscích (zejména ze strany tzv.
Pracovní skupiny 29) a dozorové
úřady jednotlivých států budou
také spolupracovat na společné
metodice při uplatňování Nařízení.
Doporučuji tedy také průběžně
sledovat webové stránky Úřadu
(www.uoou.cz), Pracovní skupiny
294 a odborný tisk. ◆

V současné
době je ještě
řada konkrétních otázek
nejasná kvůli
obecnému
a vágnímu textu některých
ustanovení
Nařízení.

KniŽní reCenZe

4) http://ec.europa.eu/justice/data‑protection/article‑29/index_en.htm
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Velký komentář:
občanský zákoník, iV. svazek
Doslova a do písmene jedním de‑
chem jsem si během několika dnů
dovolené koncem září přečetl velký
komentář k rodinně‑právní části
občanského zákoníku z pera kolek‑
tivu autorů pod vedením docenta
Melzera a doktora Tégla z naklada‑
telství Leges.
Recenzovaná publikace přede‑
vším zohledňuje a nově přináší
výklad zásadních změn dané právní
úpravy, jimiž tato za uplynulé obdo‑
bí prošla. Současně zprostředkovává
dostupnou judikaturu v předmětné
oblasti.
Jde o publikaci mimořádně
zdařilou. Je zpracována podrobně,
nebojím se říci přímo detailně,
čtivě, oslovil mě přesný, výstižný,
ale současně také laskavý styl se
smyslem pro nadhled, což podtrhuje
erudici autorů. Autorský kolektiv
přitom tvoří jak renomovaní autoři,
kteří představují v rodinném právu
již po dlouhá léta nezpochybnitelné
konstanty (Šínová, Melzer), kteří
široký vědecký základ doplňují
zkušenostmi z praxe, tak i autoři
začínající (Janočková), u nichž jsem

zaznamenal rovněž velmi zdařilý
výsledek. Jde tedy co do rozsahu
a obsahu o dílo, které nelze než plně
doporučit.
Důvody shledávám mimo jiné
v následujícím: Společenská
realita, poprvé v historii moderní
familiaristiky, překonává svojí šíří
a variabilitou veškeré doposud
uvažované mantinely. Je žádoucí,
aby na tento stav bylo reagováno
dostupnou komentářovou literatu‑
rou, která (v konečném důsledku)
může mít a také má vliv i na judika‑
turu. Rodinně‑právní oblast je bez
nadsázky parketou, s níž se setkává
dnes a denně každý z nás, lhostejno
zda jako soudce, advokát, státní
zástupce, notář, exekutor, konkurs‑
ní správce, právník ve státní správě
nebo jako přímý účastník nepře‑
berného množství vztahů. Vítám
proto vydání právě předkládaného
komentáře, který je z historického
hlediska dozajista nepřehlédnutel‑
ným počinem.
Posuzovaná publikace řeší
mnohé nepředvídatelné situace (či
podává návrhy jejich řešení), které

mohou v rodinném soužití nastat,
počítá s variabilitou modelů souži‑
tí, opírá se o podrobné zahraniční
zkušenosti, jež svědčí o skvělých
jazykových znalostech autorů. Ti
se nevyhýbají ani doposud opomí‑
jeným a vysoce sporným oblas‑
tem – exekuci na majetek manželů,
majetkovým režimům v manželství,
stejně jako dalším souvisejícím
majetkovým otázkám. Oceňuji
zejména z praktického hlediska
komplexní zpracování rodičovské
odpovědnosti. Nebylo by snad
na místě detailně popisovat celou
systematiku dané publikace, to se
dozajista úloze recenzenta vymyká.
Sluší se nicméně shrnout, že autoři
se výzvy spočívající ve zcela nové
právní úpravě zhostili více než
úspěšně a patří jim za to (nejenom
můj osobní) upřímný dík.
Posuzovaná publikace tak
představuje jak jedinečné výcho‑
disko pro širší vědecké zkoumání
vybrané problematiky konkrétních
institutů, tak především praktický
a rychlý zdroj informací určený pro
každodenní, zejména pak advokátní
a specializovanou rodinně‑právní
soudcovskou praxi.

autor recenze: Jiří Zrůst,
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