
Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 1

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů a respektování soukromého života představují důležitá základní
práva. Evropský parlament vždy trval na tom, že je nezbytné dospět k rovnováze mezi
zvyšováním bezpečnosti a ochranou lidských práv, včetně ochrany údajů a soukromí.
Reforma EU v oblasti ochrany údajů posílí práva občanů, neboť jim poskytne větší kontrolu
nad osobními údaji a ochrání soukromí i v digitálním věku.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
Články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

CÍLE

Unie musí zajistit, aby základní právo na ochranu údajů, které je zakotveno v Listině základních
práv EU, bylo důsledně uplatňováno. Je třeba posílit vztah EU k ochraně osobních údajů
v kontextu všech ostatních politik EU, včetně vymáhání práva, předcházení trestné činnosti
a také v mezinárodních vztazích, zejména v globální společnosti vyznačující se rychlými
technologickými změnami.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Institucionální rámec
1. Lisabonská smlouva
Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byly právní předpisy týkající se ochrany údajů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva rozděleny mezi první pilíř (ochrana údajů pro
soukromé a komerční účely za použití metody Společenství) a třetí pilíř (ochrana údajů pro
účely vymáhání práva na mezivládní úrovni). Postupy rozhodování v obou oblastech se tak
řídily dvěma rozdílnými soubory pravidel. Pilířová struktura zanikla s Lisabonskou smlouvou,
která poskytuje pevnější základ pro rozvoj přehlednějšího a účinnějšího systému ochrany
údajů a zároveň vymezuje nové pravomoci Parlamentu, jenž se stal spolutvůrcem právních
předpisů. Článek 16 SFEU stanoví, že Parlament a Rada určují pravidla ochrany fyzických
osob při zpracovávání osobních údajů orgány, institucemi, agenturami a jinými subjekty Unie
a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti práva Unie.
2. Strategické směry pro prostor svobody, bezpečnosti a práva
V návaznosti na program z Tampere (říjen 1999) a Haagský program (listopad 2004) schválila
Evropská rada v prosinci 2009 víceletý program pro prostor svobody, bezpečnosti a práva
na období 2010–2014 známý jako Stockholmský program. Ve svých závěrech z června 2014
definovala Evropská rada v souladu s článkem 68 SFEU strategické pokyny pro legislativní
a operační plánování pro nadcházející roky v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
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Jedním z klíčových cílů je lépe chránit osobní údaje v EU. Přezkum strategických směrů
v polovině období bude proveden v roce 2017.
B. Hlavní legislativní nástroje pro ochranu údajů
1. Listina základních práv EU
V článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie se respektování soukromého života
a ochrana osobních údajů uznávají jako úzce související, avšak samostatná základní práva.
Listina je součástí Lisabonské smlouvy a při provádění práva EU je pro orgány a instituce
Evropské unie a pro její členské státy právně závazná.
2. Rada Evropy
a. Úmluva č. 108 z roku 1981
Prvním právně závazným mezinárodním nástrojem přijatým v oblasti ochrany údajů je Úmluva
Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované
zpracování osobních údajů. Jejím účelem je „zaručit ... každé fyzické osobě ... úctu k jejím
právům a základním svobodám, a zejména k jejímu právu na soukromý život, se zřetelem
k automatizovanému zpracování osobních údajů.“
b. Evropská úmluva o ochraně lidských práv
Článek 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950
zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života: „Každý má právo na
respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“
3. Stávající legislativní nástroje EU pro ochranu údajů
V důsledku staré pilířové struktury platí v současné době celá řada různých legislativních
nástrojů. Mezi ně patří původní nástroje prvního pilíře, například směrnice 95/46/ES o ochraně
údajů, směrnice 2002/58/ES o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací
(pozměněná v roce 2009; nový návrh, který je právě projednáván) směrnice 2006/24/ES
o uchovávání údajů (vyhlášená za neplatnou Soudním dvorem Evropské unie dne 8. dubna 2014
v důsledku závažného zasahování do soukromého života a ochrany údajů) a nařízení (ES) č.
45/2001 o zpracování osobních údajů orgány a institucemi Společenství (nový návrh, který je
právě projednáván), stejně jako původní nástroje třetího pilíře, například rámcové rozhodnutí
Rady z listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní
spolupráce. Brzy má vstoupit v platnost nový komplexní právní rámec ochrany údajů na úrovni
EU (viz níže).
a. Směrnice o ochraně údajů (95/46/ES) – má být zrušena v květnu 2018
Ústředním právním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů v EU je směrnice 95/46/ES
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů. Směrnice stanoví obecná pravidla pro zákonné zpracovávání
osobních údajů, vymezuje práva subjektů údajů a obsahuje ustanovení o nezávislých
vnitrostátních orgánech dohledu. Dále uvádí, že osobní informace mohou být zpracovány pouze
v případě, že dotčená osoba k tomu udělí výslovný souhlas a je o zpracování údajů předem
informována.
b. Rámcové nařízení Rady 2008/977/SVV – má být zrušeno v květnu 2018
Rámcové rozhodnutí Rady č. 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních
údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech upravuje
ochranu údajů v rámci bývalého třetího pilíře. Tato oblast není zahrnuta do směrnice 95/46/
ES, která se týká zpracovávání osobních údajů v rámci bývalého prvního pilíře. Rámcové
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rozhodnutí se vztahuje pouze na policejní a soudní údaje vyměňované mezi členskými státy,
orgány a příslušnými systémy EU, nevztahuje se však vnitrostátní údaje.
4. Evropský inspektor ochrany údajů a pracovní skupina zřízená podle článku 29
Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislým kontrolním orgánem, který zajišťuje, aby
orgány a instituce EU plnily své povinnosti v oblasti ochrany údajů, jak jsou stanoveny
v nařízení o ochraně údajů (nařízení (ES) č. 45/2001). Hlavními povinnostmi evropského
inspektora ochrany údajů jsou dohled, konzultace a spolupráce. Pracovní skupina zřízená
podle článku 29 je nezávislým poradním subjektem pro ochranu údajů a soukromí, který
byl zřízen podle článku 29 směrnice o ochraně údajů. Tato skupina se skládá ze zástupců
vnitrostátních orgánů EU pro ochranu údajů, evropského inspektora ochrany údajů a Komise.
Vydává doporučení, stanoviska a pracovní dokumenty. Pracovní skupinu zřízenou podle článku
29 nahradí Evropská rada pro ochranu údajů, která byla zřízena novým obecným nařízením
o ochraně údajů.
5. Reforma EU v oblasti ochrany údajů – má být uplatňována od května 2018
Dne 25. ledna 2012 zveřejnila Komise rozsáhlý legislativní balíček týkající se reformy právních
předpisů EU na ochranu údajů. Cílem reformy je ochrana osobních údajů v celé EU, zlepšení
kontroly uživatelů nad vlastními údaji a snížení nákladů podniků. Technologický pokrok
a globalizace zásadně změnily přístup k údajům a jejich shromažďování a využívání. Navíc
28 členských států provedlo pravidla z roku 1995 různými způsoby. Jediný právní předpis
odstraní stávající roztříštěnost a sníží nákladnou administrativní zátěž. To pomůže posílit důvěru
spotřebitelů k on-line službám, a tím poskytne tolik potřebný podnět k růstu, tvorbě pracovních
míst a inovacím v Evropě. V prosinci 2015 dosáhl Evropský parlament (na úrovni výborů)
a Rada (na úrovni velvyslanců) po téměř třech letech zdlouhavých jednání dohody týkající se
nových pravidel ochrany údajů. Tato nová pravidla byla zveřejněna v dubnu 2016 a budou platit
od května 2018:
— Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

— Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament vždy trval na tom, že je nezbytné nalézt rovnováhu mezi zvyšováním bezpečnosti
a ochranou soukromí a osobních údajů. O těchto citlivých záležitostech přijal různá usnesení,
jež se konkrétně týkala profilování na základě etnického a rasového původu, „prümského
rozhodnutí“ Rady o přeshraniční spolupráci v boji proti terorismu a přeshraniční trestné
činnosti, používání tělesných scannerů za účelem zvýšení bezpečnosti v letecké dopravě,
biometrických údajů v cestovních pasech a společných konzulárních instrukcí, správy hranic,
internetu a vytěžování údajů.
V únoru 2010 zamítl Parlament podle postupu souhlasu prozatímní uplatňování dohody
o Programu sledování financování terorismu (TFTP, dříve známé pod názvem SWIFT) týkající
se převodů bankovních údajů do USA za účelem boje proti terorismu. Dohoda TFTP vstoupila
v platnost v srpnu roku 2010 poté, co Parlament dne 8. července 2010 přijal příslušné usnesení.
V červenci 2011 přijala Komise sdělení o hlavních možnostech zřízení evropského systému
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sledování financování terorismu (EU TFTS), ohledně něhož vyjádřil Parlament své pochybnosti.
V listopadu 2013 Komise oznámila, že v této fázi nemá v úmyslu předložit žádný návrh na EU
TFTS.
Další zásadní záležitostí je dohoda o jmenné evidenci cestujících (PNR) mezi EU a USA
týkající se zpracovávání údajů z PNR leteckými dopravci a jejich předávání Ministerstvu
vnitřní bezpečnosti USA. Poté, co Parlament vyjádřil svůj souhlas, přijala Rada v dubnu 2012
rozhodnutí o uzavření nové dohody, jež nahradila předchozí dohodu o PNR mezi EU a USA,
která byla prozatímně uplatňována od roku 2007.
V únoru 2011 předložila Komise návrh směrnice o využívání údajů z PNR k prevenci,
odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (EU
PNR). V červnu 2013 rozhodl Parlament na plenárním zasedání o vrácení návrhu Výboru
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), který v dubnu 2013 hlasoval proti
návrhu EU PNR z důvodu pochybností o jeho proporcionalitě a souladu se základními právy.
V důsledku teroristických útoků ve Francii v roce 2015 a nových obav ohledně možného
ohrožení vnitřní bezpečnosti EU „zahraničními bojovníky“ nabírá diskuse okolo návrhu EU
PNR znovu na obrátkách. V prosinci 2015 dosáhl Evropský parlament (na úrovni výborů) a Rada
(na úrovni velvyslanců) v této citlivé záležitosti kompromisního řešení. Směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence
cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů
a závažné trestné činnosti bude muset být do 25. května 2018 převedena do vnitrostátního práva.
Parlament se podílel (v rámci postupu souhlasu) na schvalování právně závazné rámcové
dohody s USA o výměně informací a ochraně údajů, známé též jako „zastřešující dohoda“.
Cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů, jež jsou sdíleny v rámci transatlantické
spolupráce v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti. V únoru 2016 podepsal
prezident Obama zákon o soudní nápravě, a připravil tak půdu pro podepsání zastřešující dohody
mezi EU a USA, k němuž došlo dne 2. června 2016. Souběžně byl zaveden systém EU–
USA na ochranu soukromí s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany pro sdílení obchodních
údajů. Systém na ochranu soukromí reaguje na požadavky Soudního dvora Evropské unie,
který ve svém rozsudku z října 2015 prohlásil starý rámec „bezpečného přístavu“ (dobrovolné
normy v oblasti ochrany údajů pro společnosti nacházející se mimo EU, které předávají osobní
údaje občanů EU do USA) za neplatný. Dne 12. června 2016 přijala Komise v souladu se
směrnicí 95/46/ES prováděcí rozhodnutí o přiměřenosti ochrany, kterou poskytuje systém EU
a USA na ochranu osobních údajů, které okamžitě vstoupilo v platnost. Od 1. srpna 2016
se mohou společnosti připojit k systému na ochranu soukromí u Ministerstva obchodu USA,
které poté ověří, zda jejich politiky ochrany soukromí odpovídají přísným normám v oblasti
ochrany údajů požadovaným v rámci tohoto systému. Ve svém usnesení ze dne 26. května 2016
o transatlantickém toku údajů přivítal Parlament snahu podstatným způsobem zdokonalit systém
na ochranu soukromí ve srovnání s rozhodnutím o „bezpečném přístavu“, který tento systém
nahradil, a vyjádřil jistou kritiku.
Dne 12. března 2014 přijal Parlament usnesení o programu agentury NSA (USA) pro
sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva občanů EU
a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Toto usnesení uzavřelo
šestiměsíční vyšetřování Parlamentu ohledně hromadného elektronického sledování občanů EU
poté, co byla v červnu 2013 odhalena údajná špionážní činnost USA a některých zemí EU.
Parlament ve svém usnesení vyzval k pozastavení zásad bezpečného přístavu v oblasti soukromí
a programu sledování financování terorismu. Dne 29. října 2015 přijal Parlament usnesení
o opatřeních v návaznosti na své usnesení ze dne 12. března 2014 o hromadném elektronickém
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sledování občanů EU, v němž znovu vyzval k pozastavení rozhodnutí o bezpečném přístavu
a programu sledování financování terorismu.
Parlament se v rámci řádného legislativního postupu podílel na schvalování reformy ochrany
údajů (viz výše). Nová pravidla ochrany údajů posílí základní práva občanů v digitálním věku
a usnadní podnikání tím, že zjednoduší pravidla pro společnosti na jednotném digitálním trhu.
Kristiina Milt
10/2017


	Ochrana osobních údajů
	Právní základ
	Cíle
	Dosažené výsledky
	Úloha Evropského parlamentu


