revue dobré regulatorní praxe

K ZoOOÚ § 1:
§ 1 [PŘEDMĚT ÚPRAVY]

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie,1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k naplnění
práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních
údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.
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TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB ZA NEOPRÁVNĚNÉ
NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
27/11/2016 / Michal Kastl

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Věděli jste, že v důsledku novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO),
která nabyde účinnosti dne 1. prosince 2016, se právnické osoby budou moci nově dopustit trestného činu neoprávněného
nakládání s osobními údaji?
Novela TOPO přináší, mimo jiné, koncepční změnu § 7, na základě které se pozitivní výčet trestných činů, jichž se právnická osoba
může dopustit, mění na negativní výčet trestných činů, jichž se právnická osoba dopustit nemůže. V důsledku této změny dojde
k rozšíření trestných činů právnických osob z původních 84 na cca 200, a to právě včetně § 180 trestního zákoníku – tj.
trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji (skutková podstata viz níže).
§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly
o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech
osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že
neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání
nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b. spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem,
c. způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
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