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Praktická opatření

Na žádost svých koordinátorů uspořádá výbor IMCO dne 6. listopadu 2019 legislativní 
přezkum o stavu provádění nařízení o volném toku neosobních údajů1.

Před členy výboru IMCO vystoupí Pierre Chastanet, vedoucí oddělení pro cloud a software, 
GŘ CNECT. Následovat bude rozprava s poslanci.

Souvislosti nařízení

Celkovým cílem nařízení o volném toku neosobních údajů bylo uvolnit potenciál unijního trhu 
s údaji, a to vytvořením konkurenčnějšího a integrovanějšího vnitřního trhu služeb ukládání 
údajů a dalších služeb zpracování údajů. Klíčovým prvkem nařízení je zákaz opatření týkajících 
se umístění údajů. Tj. vlády či správy členských států nesmějí klást žádné požadavky na to, aby 
byly údaje umístěny na konkrétním území Unie. Výjimkou jsou případy odůvodněné veřejnou 
bezpečností. 

1 Nařízení (EU) 2018/1807 o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii.



PE642.999v01-00 2/3 CM\1191446CS.docx

CS

Nařízení dále stanoví, že příslušným orgánům nesmí být odepřen přístup k údajům z toho 
důvodu, že jsou údaje uloženy nebo zpracovávány v jiném členském státě. Vybízí také 
poskytovatele datových služeb, aby vypracovali unijní kodexy chování týkající se osvědčených 
postupů v situaci, kdy profesionální uživatel změní poskytovatele uchovávání údajů.

Podrobnější informace o vzniku nařízení a o jeho cestě legislativním procesem naleznete 
v informačním sdělení EPRS z ledna 2019.

Obsah legislativního přezkumu

Účelem legislativního přezkumu je provést kontrolu Komise, pokud jde o provádění nařízení 
o volném toku neosobních údajů, použitelného od 28. května 2019. Lze očekávat, že Komise 
předloží výboru informace týkající se těchto oblastí:

1. stav provádění nařízení v členských státech,

2. pokyny k nařízení, které Komise vydala dne 29. května 2019,

3. situace, pokud jde o kodexy chování týkající se přenosu údajů.

1. Stav provádění nařízení v členských státech
Nařízení o volném toku neosobních údajů vstoupilo v platnost v listopadu 2018 a začalo být 
použitelné dne 28. května 2019. Od tohoto data nesmějí členské státy klást žádné požadavky 
na to, aby byly údaje umístěny na konkrétním území Unie. Výjimkou jsou případy 
odůvodněné veřejnou bezpečností. Členské státy musí do května 2021 zrušit veškeré 
stávající požadavky na lokalizaci údajů, nebo musí odůvodnit, proč tak neučinily. Komise 
je povinna do listopadu 2022 zveřejnit zprávu o provádění nařízení.

Zástupce Komise by mohl poskytnout informace o přetrvávání požadavků na lokalizaci 
údajů jeden rok od vstupu nařízení v platnost a načrtnout, jakým případným obtížím 
provádění nařízení čelí.

2. Pokyny k nařízení, které Komise vydala dne 29. května 2019
Pokyny vydané dne 29. května 2019 (COM(2019)0250) vypracovala Komise na žádost 
normotvůrců v čl. 8 odst. 3 daného nařízení. Podle tohoto odstavce měla Komise zveřejnit 
pokyny ohledně vzájemného působení nařízení o volném toku neosobních údajů a obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), „zejména pokud jde o soubory údajů obsahující 
jak osobní, tak neosobní údaje“.

Pokyny Komise se týkají zejména:

 jednotlivých oblastí působnosti nařízení o volném toku neosobních údajů a GDPR 
a otázky, jak zacházet se smíšenými soubory údajů, mj. soubory údajů, v nichž jsou 
osobní a neosobní údaje „neoddělitelně spjaty“;

 odlišných, ale komplementárních přístupů k volnému pohybu a k zákazu požadavků 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-250-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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na lokalizaci údajů v obou nařízeních;

 pojmu přenositelnosti údajů podle nařízení o volném toku neosobních údajů a dalších 
samoregulačních požadavků podle obou nařízení.

Zástupce Komise by mohl vysvětlit pokyny týkající se smíšených souborů údajů a další otázky 
popsané v pokynech. 

3. Kodexy chování týkající se přenosu údajů
Článek 6 nařízení o volném toku neosobních údajů ukládá Komisi, aby podněcovala 
poskytovatele datových služeb k vypracování unijních kodexů chování týkajících se 
osvědčených postupů v situaci, kdy profesionální uživatel změní poskytovatele uchovávání 
údajů. Tyto kodexy chování mají být dokončeny do 29. listopadu 2019 a prováděny 
nejpozději ke dni 29. května 2020.

Zástupce Komise by mohl osvětlit aktuální stav, pokud jde o unijní kodexy chování, 
a informovat o dalších krocích v rámci tohoto procesu.


