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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zásada, že každý má právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají, je stanovena v čl. 
16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). V čl. 16 odst. 2 SFEU je zaveden 
zvláštní právní základ pro přijetí pravidel pro ochranu osobních údajů. Kromě toho je ochrana 
osobních údajů zakotvena jako základní právo v článku 8 Listiny základních práv Evropské 
unie. 

Právo na ochranu osobních údajů se rovněž vztahuje na zpracování osobních údajů orgány, 
institucemi a jinými subjekty EU. Základem stávajících právních předpisů EU o ochraně 
osobních údajů v orgánech a institucích Unie je nařízení (ES) č. 45/2001, které bylo přijato 
v roce 2001 a zaměřovalo se na dva cíle: chránit základní právo na ochranu údajů a zaručit 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie. 

Evropský parlament a Rada přijaly dne 27. dubna 2016 nařízení (EU) 2016/697 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). Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů se použije ode dne 25. května 2018. Toto nařízení požaduje, aby 
bylo nařízení (ES) č. 45/2001 uzpůsobeno zásadám a pravidlům stanoveným v nařízení (EU) 
2016/679 s cílem zajistit pevný a soudržný rámec pro ochranu údajů v Unii a umožnit, aby 
byly oba nástroje použitelné současně. 

V návrhu Komise stanovila změny nezbytné k tomu, aby mohlo být nařízení z roku 2001 
uzpůsobeno obecnému nařízení o ochraně osobních údajů spravedlivým a vyváženým 
způsobem. V jednom případě se však návrh od obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
neodůvodněně odchyluje, a sice pokud jde o věk pro souhlas u nezletilých osob.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ochrana fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
je základním právem. Ustanovení čl. 8 
odst. 1 Listiny základních práv Evropské 
unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „SFEU“) přiznávají každému právo na 

(1) Ochrana fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
je základním právem. Ustanovení čl. 8 
odst. 1 Listiny základních práv Evropské 
unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „SFEU“) přiznávají každému právo na 
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ochranu osobních údajů, které se jej týkají. ochranu osobních údajů, které se jej týkají. 
Toto právo zaručuje také článek 8 
Evropské úmluvy o lidských právech.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/200111přiznává fyzickým 
osobám právně vymahatelná práva, 
vymezuje povinnosti správců údajů při 
zpracovávání údajů v orgánech a 
subjektech Společenství a vytváří nezávislý 
dozorový orgán, evropského inspektora 
ochrany údajů, který zodpovídá za dozor 
nad zpracováním osobních údajů orgány a 
subjekty Unie. Nevztahuje se však na 
zpracování osobních údajů při činnostech 
orgánů a subjektů Unie, které nespadají do 
působnosti práva Unie.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/200111 přiznává fyzickým 
osobám právně vymahatelná práva, 
vymezuje povinnosti správců údajů při 
zpracovávání údajů v orgánech a 
subjektech Společenství a vytváří nezávislý 
dozorový orgán, evropského inspektora 
ochrany údajů, který zodpovídá za dozor 
nad zpracováním osobních údajů orgány a 
subjekty Unie. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 má 
přitom dva cíle: ochranu základního 
práva na ochranu údajů a zaručení 
volného pohybu osobních údajů v rámci 
Unie. Nevztahuje se však na zpracování 
osobních údajů při činnostech orgánů a 
subjektů Unie, které nespadají do 
působnosti práva Unie.

_________________ _______________
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 
12.1.2001, s. 1).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 
12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V zájmu soudržného přístupu k (5) V zájmu soudržného přístupu k 
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ochraně osobních údajů v rámci celé Unie 
je, aby byla v nejvyšší možné míře sladěna 
pravidla pro ochranu údajů pro orgány a 
jiné subjekty Unie s pravidly přijatými pro 
veřejný sektor v členských státech. 
Kdekoliv ustanovení tohoto nařízení 
vycházejí ze stejného konceptu jako 
ustanovení nařízení (EU) 2016/679, měla 
by být obě ustanovení vykládána jednotně, 
neboť režim tohoto nařízení by měl být 
chápán zejména jako rovnocenný režimu 
nařízení (EU) 2016/679.

ochraně osobních údajů v rámci celé Unie 
je, aby byla sladěna pravidla pro ochranu 
údajů pro orgány, subjekty, úřady a 
agentury Unie s pravidly přijatými pro 
veřejný sektor v členských státech. 
Kdekoliv ustanovení tohoto nařízení 
vycházejí ze stejného konceptu jako 
ustanovení nařízení (EU) 2016/679, měla 
by být obě ustanovení podle judikatury 
Soudního dvora Evropské unie1a

vykládána jednotně, neboť režim tohoto 
nařízení by měl být chápán zejména jako 
rovnocenný režimu nařízení (EU) 
2016/679.

_________________

1a Srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 
9. března 2010, Komise v. Německo, C-
518/07, ECLI:EU:C:2010:125, body 26 
a 28.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jestliže zřizovací akt subjektu Unie 
vykonávajícího činnosti, které spadají do 
působnosti kapitol 4 a 5 hlavy V Smlouvy, 
stanoví samostatný režim ochrany údajů 
pro zpracování operativních osobních 
údajů, neměl by být takový režim tímto 
nařízením dotčen. Komise by však měla v 
souladu s článkem 62 směrnice (EU) 
2016/680 přezkoumat akty Unie, které 
upravují zpracování údajů příslušnými 
orgány pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů, včetně ochrany před 
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich 
předcházení, a v případě potřeby učinit 
nezbytné návrhy na změnu těchto aktů, aby 
byl zaručen soudržný přístup k ochraně 
osobních údajů v oblasti justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 

(10) Jestliže zřizovací akt subjektu Unie 
vykonávajícího činnosti, které spadají do 
působnosti kapitol 4 a 5 hlavy V Smlouvy, 
stanoví samostatný režim ochrany údajů 
pro zpracování operativních osobních 
údajů, neměl by být takový režim tímto 
nařízením dotčen, pokud jsou v souladu s 
ustanoveními nařízení (EU) č. 2016/679.
Komise by však měla v souladu s článkem 
62 směrnice (EU) 2016/680 přezkoumat 
akty Unie, které upravují zpracování údajů 
příslušnými orgány pro účely prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany 
před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a 
jejich předcházení, a v případě potřeby 
učinit nezbytné návrhy na změnu těchto 
aktů, aby byl zaručen soudržný přístup k 
ochraně osobních údajů v oblasti justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 



PE605.974v02-00 6/30 AD\1136074CS.docx

CS

spolupráce. spolupráce.

Odůvodnění

Každý režim ochrany údajů musí být v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Souhlas by měl být dán 
jednoznačným potvrzením, které je 
vyjádřením svobodného, konkrétního, 
informovaného a jednoznačného svolení 
subjektu údajů ke zpracování osobních 
údajů, které se jej týkají, a to v podobě 
písemného prohlášení, i učiněného 
elektronicky, nebo ústního prohlášení. 
Mohlo by se například jednat o zaškrtnutí 
políčka při návštěvě internetové stránky, 
volbu technického nastavení pro služby 
informační společnosti nebo jiné 
prohlášení či jednání, které v této 
souvislosti jasně signalizuje souhlas 
subjektu údajů s navrhovaným 
zpracováním jeho osobních údajů. Mlčení, 
předem zaškrtnutá políčka nebo nečinnost 
by tudíž neměly být považovány za 
souhlas. Souhlas by se měl vztahovat na 
veškeré činnosti zpracování prováděné pro 
stejný účel nebo stejné účely. Jestliže má 
zpracování několik účelů, měl by být 
souhlas udělen pro všechny. Má-li subjekt 
údajů vyjádřit souhlas na základě žádosti 
podané elektronickými prostředky, musí 
být žádost jasná a stručná a nesmí zbytečně 
narušit využívání služby, pro kterou je 
souhlas dáván.

(14) Souhlas by měl být dán 
jednoznačným potvrzením, které je 
vyjádřením svobodného, konkrétního, 
informovaného a jednoznačného svolení 
subjektu údajů ke zpracování osobních 
údajů, které se jej týkají, a to v podobě 
písemného prohlášení, i učiněného 
elektronicky, nebo ústního prohlášení. 
Mohlo by se například jednat o zaškrtnutí 
políčka při návštěvě internetové stránky, 
volbu technického nastavení pro služby 
informační společnosti nebo jiné 
prohlášení či jednání, které v této 
souvislosti jasně signalizuje souhlas 
subjektu údajů s navrhovaným 
zpracováním jeho osobních údajů. Mlčení, 
předem zaškrtnutá políčka nebo nečinnost 
by tudíž neměly být považovány za 
souhlas. Souhlas by se měl vztahovat na 
veškeré činnosti zpracování prováděné pro 
stejný účel nebo stejné účely. Jestliže má 
zpracování několik účelů, měl by být 
souhlas udělen pro všechny. Má-li subjekt 
údajů vyjádřit souhlas na základě žádosti 
podané elektronickými prostředky, musí 
být žádost jasná a stručná a nesmí zbytečně 
narušit využívání služby, pro kterou je 
souhlas dáván. Subjekt údajů by měl mít 
nicméně právo svůj souhlas kdykoliv 
odvolat, což nemá vliv na zákonnost 
zpracování prováděného na základě 
souhlasu vydaného před jeho odvoláním.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Právo Unie i vnitřní předpisy 
uvedené v tomto nařízení by měly být 
jasné a přesné a jejich použití by mělo být 
předvídatelné pro osoby, na něž se 
vztahují, jak to vyžaduje judikatura 
Soudního dvora Evropské unie a 
Evropského soudu pro lidská práva.

(18) Právo Unie by mělo být jasné a 
přesné a jeho použití by mělo být 
předvídatelné pro osoby, na něž se 
vztahuje, jak to vyžaduje judikatura 
Soudního dvora Evropské unie 
a Evropského soudu pro lidská práva.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Osobní údaje, které jsou svou 
povahou obzvláště citlivé z hlediska 
základních práv a svobod, zasluhují 
zvláštní ochranu, jelikož by při jejich 
zpracování mohla vzniknout závažná rizika 
pro základní práva a svobody. Mezi tyto 
osobní údaje by měly patřit osobní údaje 
vypovídající o rasovém či etnickém 
původu, ovšem s tím, že použití slov 
„rasový původ“ v tomto nařízení 
neznamená, že Unie akceptuje teorie, které 
se pokoušejí určit existenci různých 
lidských ras. Zpracování fotografií by 
nemělo být systematicky považováno za 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů, neboť na fotografie se definice 
biometrických údajů vztahuje pouze v 
případech, kdy jsou zpracovávány 
zvláštními technickými prostředky 
umožňujícími jedinečnou identifikaci nebo 
autentizaci fyzické osoby. Společně se 
zvláštními požadavky na zpracování 
citlivých údajů by se měly uplatňovat 
obecné zásady a další pravidla tohoto 
nařízení, zejména pokud jde o podmínky 
pro zákonné zpracování. Odchylky od 

(23) Osobní údaje, které jsou svou 
povahou obzvláště citlivé z hlediska 
základních práv a svobod, zasluhují 
zvláštní ochranu, jelikož by při jejich 
zpracování mohla vzniknout závažná rizika 
pro základní práva a svobody. Takové 
osobní údaje by se neměly zpracovávat, 
pokud není jejich zpracování povoleno ve 
zvláštních případech uvedených v tomto 
nařízení. Mezi tyto osobní údaje by měly 
patřit osobní údaje vypovídající o rasovém 
či etnickém původu, ovšem s tím, že 
použití slov „rasový původ“ v tomto 
nařízení neznamená, že Unie akceptuje 
teorie, které se pokoušejí určit existenci 
různých lidských ras. Zpracování fotografií
by nemělo být systematicky považováno za 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů, neboť na fotografie se definice 
biometrických údajů vztahuje pouze v 
případech, kdy jsou zpracovávány 
zvláštními technickými prostředky 
umožňujícími jedinečnou identifikaci nebo 
autentizaci fyzické osoby. Společně se 
zvláštními požadavky na zpracování 
citlivých údajů by se měly uplatňovat 
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obecného zákazu zpracování těchto 
zvláštních kategorií osobních údajů by 
měly být výslovně stanoveny mimo jiné v 
případě, kdy subjekt údajů poskytuje svůj 
výslovný souhlas nebo jde-li o zvláštní 
potřeby, zejména pokud je toto zpracování 
prováděno v průběhu oprávněných činností 
některých sdružení či nadací, jejichž cílem 
je umožnit výkon základních svobod.

obecné zásady a další pravidla tohoto 
nařízení, zejména pokud jde o podmínky 
pro zákonné zpracování. Odchylky od 
obecného zákazu zpracování těchto 
zvláštních kategorií osobních údajů by 
měly být výslovně stanoveny mimo jiné v 
případě, kdy subjekt údajů poskytuje svůj 
výslovný souhlas nebo jde-li o zvláštní 
potřeby, zejména pokud je toto zpracování 
prováděno v průběhu oprávněných činností 
některých sdružení či nadací, jejichž cílem 
je umožnit výkon základních svobod.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Zvláštní kategorie osobních údajů, 
které si zasluhují vyšší ochranu, by měly 
být zpracovávány pouze pro zdravotní 
účely, pokud je to nezbytné k dosažení 
těchto účelů ve prospěch fyzických osob a 
společnosti jako celku, zejména v 
souvislosti s řízením služeb a systémů 
zdravotní nebo sociální péče. Toto 
nařízení by proto mělo stanovit 
harmonizované podmínky pro zpracování 
zvláštních kategorií osobních údajů 
týkajících se zdraví, ve vztahu ke 
zvláštním potřebám, zejména pokud 
zpracování těchto údajů provádějí pro 
určité zdravotní účely osoby podléhající 
povinnosti zachovávat profesní tajemství. 
Právní předpisy Unie by měly stanovit 
konkrétní a vhodná opatření na ochranu 
základních práv a osobních údajů 
fyzických osob.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví může být nezbytné 
zpracovávat zvláštní kategorie osobních 
údajů bez souhlasu subjektu údajů. Toto 
zpracování by mělo podléhat vhodným a 
zvláštním opatřením s cílem chránit práva 
a svobody fyzických osob. V této 
souvislosti by mělo být „veřejné zdraví“ 
vykládáno ve smyslu definice v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1338/200815, totiž jako veškeré prvky 
týkající se zdraví, zejména zdravotní stav 
včetně nemocnosti a zdravotního postižení, 
determinanty ovlivňující tento zdravotní 
stav, potřeby zdravotní péče, prostředky 
přidělené na zdravotní péči, poskytování 
zdravotní péče a její všeobecná dostupnost, 
výdaje na zdravotní péči a její financování 
a příčiny úmrtnosti. Takové zpracování 
údajů o zdravotním stavu z důvodu 
veřejného zájmu by nemělo vést k tomu,
aby třetí strany zpracovávaly osobní údaje
pro jiné účely.

(24) Z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví může být nezbytné 
zpracovávat zvláštní kategorie osobních 
údajů bez souhlasu subjektu údajů. Toto 
zpracování by mělo podléhat přiměřeným, 
vhodným a zvláštním opatřením s cílem 
chránit práva a svobody fyzických osob. V 
této souvislosti by mělo být „veřejné 
zdraví“ vykládáno ve smyslu definice v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1338/200815, totiž jako veškeré 
prvky týkající se zdraví, zejména zdravotní 
stav včetně nemocnosti a zdravotního 
postižení, determinanty ovlivňující tento 
zdravotní stav, potřeby zdravotní péče, 
prostředky přidělené na zdravotní péči, 
poskytování zdravotní péče a její 
všeobecná dostupnost, výdaje na zdravotní 
péči a její financování a příčiny úmrtnosti. 
Takové zpracování údajů o zdravotním 
stavu z důvodu veřejného zájmu by nemělo 
vést k dalšímu zpracování pro jiné účely.

_________________ _________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o statistice Společenství v oblasti 
veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (Úř. věst. L 354, 
31.12.2008, s. 70).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o statistice Společenství v oblasti 
veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (Úř. věst. L 354, 
31.12.2008, s. 70).

Odůvodnění

Údaje týkající se zdraví jsou zvláště citlivé a zpracování takových citlivých údajů vyžaduje 
omezení na absolutní minimum. Tyto údaje se zejména nesmí dostat ke třetím stranám, které 
by je dále zpracovávaly.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právní akty přijaté na základě Smluv nebo Právní akty přijaté na základě Smluv 
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vnitřní předpisy orgánů a subjektů Unie
mohou uložit omezení určitých zásad a 
práva na informace, na přístup a na opravu 
nebo na výmaz osobních údajů, práva na 
přenositelnost osobních údajů, důvěrnost 
elektronických komunikací, jakož i 
omezení týkající se oznamování případů 
porušení zabezpečení osobních údajů 
subjektu údajů nebo určitých souvisejících 
povinností správců, pokud je to v 
demokratické společnosti nutné a 
přiměřené pro zachování veřejné 
bezpečnosti, prevenci, vyšetřování a stíhání 
trestných činů nebo výkon trestů, včetně 
ochrany před hrozbami pro veřejnou 
bezpečnost a jejich předcházení, mimo jiné 
pro ochranu lidských životů, zejména v 
reakci na přírodní nebo člověkem 
způsobené katastrofy, pro vnitřní 
bezpečnost orgánů a subjektů Unie, jiné 
významné cíle obecného veřejného zájmu 
Unie nebo členského státu, zejména jedná-
li se o důležitý hospodářský či finanční 
zájem Unie nebo členského státu, vedení 
veřejných rejstříků z důvodů obecného 
veřejného zájmu, nebo s ohledem na 
ochranu subjektu údajů či práv a svobod 
ostatních, včetně sociální ochrany, 
veřejného zdraví a humanitárních účelů.

mohou uložit omezení určitých zásad a 
práva na informace, na přístup a na opravu 
nebo na výmaz osobních údajů, práva na 
přenositelnost osobních údajů, důvěrnost 
elektronických komunikací, jakož i 
omezení týkající se oznamování případů 
porušení zabezpečení osobních údajů 
subjektu údajů nebo určitých souvisejících 
povinností správců, pokud je to v 
demokratické společnosti nutné a 
přiměřené pro zachování veřejné 
bezpečnosti, prevenci, vyšetřování a stíhání 
trestných činů nebo výkon trestů, včetně 
ochrany před hrozbami pro veřejnou 
bezpečnost a jejich předcházení, mimo jiné 
pro ochranu lidských životů, zejména v 
reakci na přírodní nebo člověkem 
způsobené katastrofy, pro vnitřní 
bezpečnost orgánů a subjektů Unie, jiné 
významné cíle obecného veřejného zájmu 
Unie nebo členského státu, zejména jedná-
li se o důležitý hospodářský či finanční 
zájem Unie nebo členského státu, vedení 
veřejných rejstříků z důvodů obecného 
veřejného zájmu, nebo s ohledem na 
ochranu subjektu údajů či práv a svobod 
ostatních, včetně sociální ochrany, 
veřejného zdraví a humanitárních účelů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže omezení není stanoveno v 
právních aktech přijatých na základě 
Smluv nebo ve vnitřních předpisech 
orgánů a subjektů Unie, mohou ve 
specifických případech orgány a subjekty 
Unie uložit omezení ad hoc týkající se 
specifických zásad a práv subjektu údajů, 
pokud omezení respektuje podstatu 
základních práv a svobod v souvislosti s 
konkrétní operací zpracování a 
představuje nezbytné a přiměřené 

vypouští se
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opatření v demokratické společnosti s 
cílem zajistit splnění jednoho či více cílů 
uvedených v odstavci 1. Omezení by měla 
být oznámena příslušnému pověřenci pro 
ochranu údajů. Všechna omezení by měla 
být v souladu s požadavky stanovenými v 
Listině a v Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Aby doložili soulad s tímto 
nařízením, měli by správci vést záznamy 
o činnostech zpracování, za které 
odpovídají, a zpracovatelé by měli vést 
záznamy o kategoriích činností 
zpracovávání, za které odpovídají. Orgány 
a subjekty Unie by měly být povinny 
spolupracovat s evropským inspektorem 
ochrany údajů a na jeho žádost mu tyto 
záznamy zpřístupnit, aby na jejich základě 
mohly být tyto operace zpracování 
monitorovány. Orgány a subjekty Unie by 
měly mít možnost vytvořit centrální rejstřík 
záznamů svých činností zpracování. Z 
důvodů transparentnosti by rovněž měly 
mít možnost tento rejstřík zpřístupnit 
veřejnosti.

(42) Aby doložili soulad s tímto 
nařízením, měli by správci vést záznamy 
o činnostech zpracování, za které 
odpovídají, a zpracovatelé by měli vést 
záznamy o kategoriích činností 
zpracovávání, za které odpovídají. Orgány 
a subjekty Unie by měly být povinny 
spolupracovat s evropským inspektorem 
ochrany údajů a na jeho žádost mu tyto 
záznamy zpřístupnit, aby na jejich základě 
mohly být tyto operace zpracování 
monitorovány. Orgány a subjekty Unie by 
měly mít možnost vytvořit centrální rejstřík 
záznamů svých činností zpracování. Z 
důvodů transparentnosti by měly tento 
rejstřík zpřístupnit veřejnosti. Subjekty 
údajů by měly mít možnost do tohoto 
registru nahlížet prostřednictvím 
pověřence pro ochranu osobních údajů 
spadajícího pod správce.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Správce by měl porušení 
zabezpečení osobních údajů oznámit 
subjektu údajů bez zbytečného prodlení, 

(46) Správce by měl porušení 
zabezpečení osobních údajů oznámit 
subjektu údajů bez zbytečného prodlení, 
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pokud je pravděpodobné, že toto porušení 
bude mít za následek vysoké riziko pro 
práva a svobody fyzické osoby, aby mohl 
učinit nezbytná opatření. V oznámení by 
měla být popsána povaha daného případu 
porušení zabezpečení osobních údajů a 
obsažena doporučení pro dotčenou 
fyzickou osobu, jak případné nežádoucí 
účinky zmírnit. Tato oznámení by měla být 
subjektům údajů učiněna, jakmile je to 
proveditelné, v úzké spolupráci 
s evropským inspektorem ochrany údajů a 
v souladu s pokyny tohoto úřadu nebo 
jiných příslušných orgánů (například 
donucovacích orgánů).

pokud je pravděpodobné, že toto porušení 
bude mít za následek vysoké riziko pro 
práva a svobody fyzické osoby, aby mohl 
učinit nezbytná opatření. V oznámení, 
které by mělo být důvěrné, by měla být 
popsána povaha daného případu porušení 
zabezpečení osobních údajů a obsažena 
doporučení pro dotčenou fyzickou osobu, 
jak případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Tato oznámení by měla být subjektům 
údajů učiněna, jakmile je to proveditelné, 
v úzké spolupráci s evropským 
inspektorem ochrany údajů a v souladu s 
pokyny tohoto úřadu nebo jiných 
příslušných orgánů (například 
donucovacích orgánů).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Pokud jsou osobní údaje předávány 
z orgánů a subjektů Unie správcům, 
zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve 
třetích zemích nebo v mezinárodních 
organizacích, neměla by být úroveň 
ochrany fyzických osob zajištěná v Unii 
tímto nařízením oslabována, a to 
ani v případech dalšího předání osobních 
údajů ze třetí země nebo mezinárodní 
organizace správcům nebo zpracovatelům 
ve stejné nebo jiné třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci. V každém případě 
lze předání do třetích zemí a mezinárodním 
organizacím provést pouze za plného 
dodržování tohoto nařízení. K předání by 
mělo docházet pouze tehdy, pokud 
s výhradou ostatních ustanovení tohoto 
nařízení správce nebo zpracovatel splňují 
podmínky stanovené v tomto nařízení 
vztahující se na předávání osobních údajů 
do třetích zemí nebo mezinárodním 
organizacím.

(52) Pokud jsou osobní údaje předávány 
z orgánů a subjektů Unie správcům, 
zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve 
třetích zemích nebo v mezinárodních 
organizacích, měla by být zaručena úroveň 
ochrany fyzických osob zajištěná v Unii 
tímto nařízením, a to i v případech dalšího 
předání osobních údajů ze třetí země nebo 
mezinárodní organizace správcům nebo 
zpracovatelům ve stejné nebo jiné třetí 
zemi nebo mezinárodní organizaci. V 
každém případě lze předání do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím provést 
pouze v plném souladu s tímto nařízením, 
nařízením (EU) 2016/679 a za plného 
dodržování základních práv a svobod 
zakotvených v Listině. K předání by mělo 
docházet pouze tehdy, pokud s výhradou 
ostatních ustanovení tohoto nařízení 
správce nebo zpracovatel splňují podmínky 
stanovené v tomto nařízení vztahující se na 
předávání osobních údajů do třetích zemí 
nebo mezinárodním organizacím.



AD\1136074CS.docx 13/30 PE605.974v02-00

CS

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Nebude-li přijato rozhodnutí o 
odpovídající ochraně, měl by správce nebo 
zpracovatel v zájmu odstranění 
nedostatků v oblasti ochrany údajů ve 
třetí zemi přijmout opatření, která 
subjektu údajů poskytnou vhodné záruky. 
Tyto vhodné záruky mohou spočívat ve 
využívání standardních doložek o ochraně 
údajů přijatých Komisí, standardních 
doložek o ochraně údajů přijatých 
evropským inspektorem ochrany údajů 
nebo smluvních doložek jím schválených. 
V případě, že zpracovatel není orgánem 
nebo subjektem Unie, mohou tyto vhodné 
záruky sestávat rovněž ze závazných 
podnikových pravidel, kodexů chování a 
mechanismů pro vydávání osvědčení 
používaných pro mezinárodní předávání 
podle nařízení (EU) 2016/679. Tyto 
záruky by měly zajistit splnění požadavků 
na ochranu údajů a dodržení práv 
subjektů údajů v rozsahu odpovídajícím 
zpracování v Unii, včetně dostupnosti 
vymahatelných práv subjektu údajů a 
účinné právní ochrany, včetně práva na 
účinnou správní nebo soudní ochranu a 
na požadování náhrady škody v Unii nebo 
ve třetí zemi. Měly by se týkat zejména 
souladu s obecnými zásadami pro 
zpracování osobních údajů a zásad 
záměrné a standardní ochrany osobních 
údajů. Předání mohou být rovněž 
provedena ze strany orgánů a subjektů 
Unie orgánům veřejné moci nebo 
veřejným subjektům ve třetích zemích 
nebo mezinárodním organizacím s 
odpovídajícími povinnostmi nebo 
funkcemi, a to i na základě ustanovení, 
která mají být vložena do správních 
ujednání, jako je memorandum o 

vypouští se
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porozumění, a která stanoví vymahatelná 
a účinná práva subjektů údajů. Povolení 
evropského inspektora ochrany údajů by 
mělo být obdrženo, jestliže jsou záruky 
stanoveny ve správních ujednáních.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla 
týkající se ochrany fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie 
a pravidla týkající se volného pohybu 
osobních údajů mezi nimi nebo mezi nimi 
a příjemci, kteří jsou usazeni v Unii a na 
které se vztahuje nařízení (EU) 2016/67918

nebo ustanovení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle směrnice (EU) 2016/68019.

1. Toto nařízení stanoví pravidla 
týkající se ochrany fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie 
a pravidla týkající se volného pohybu 
osobních údajů mezi nimi nebo mezi nimi 
a příjemci, kteří jsou usazeni v Unii.

_________________

18 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) (Text 
s významem pro EHP), Úř. věst. L 119, 
4.5.2016, s. 1–88.

19 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, Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 89–131.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení chrání základní práva 
a svobody fyzických osob, a zejména jejich 
právo na ochranu osobních údajů.

2. Toto nařízení chrání základní práva 
a svobody fyzických osob zakotvené 
v Listině, a zejména jejich právo na 
ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení se rovněž použije na 
agentury Unie, které provádějí činnosti 
spadající do působnosti kapitoly 4 a 5 
hlavy V třetí části SFEU, včetně případů, 
kdy zakládající akty těchto agentur Unie 
stanoví samostatný režim ochrany údajů 
pro zpracování operativních osobních 
údajů. Ustanovení tohoto nařízení mají 
přednost před protichůdnými 
ustanoveními zakládajících aktů těchto 
agentur Unie.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přesné a v případě potřeby 
aktualizované; musí být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby nepřesné nebo 
neúplné údaje, které jsou nepřesné s 
přihlédnutím k účelům, pro které byly 
shromažďovány nebo dále zpracovávány, 
byly bezodkladně vymazány nebo
opraveny („přesnost“);

d) přesné a v případě potřeby 
aktualizované; musí být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby nepřesné nebo 
neúplné osobní údaje, které jsou nepřesné s 
přihlédnutím k účelům, pro které jsou
zpracovávány, byly bezodkladně 
vymazány nebo opraveny („přesnost“);
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky použitelné na souhlas dětí v 
souvislosti se službami informační 
společnosti

Podmínky použitelné na souhlas dítěte v 
souvislosti se službami informační 
společnosti

Odůvodnění

Tento termín se používá také v článku 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a měl by 
se zde používat důsledně.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pokud se použije čl. 5 odst. 1 písm. 
d) v souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti, je 
zpracování osobních údajů dítěte zákonné, 
je-li dítě ve věku nejméně 13 let. Je-li dítě 
mladší 13 let, je takové zpracování 
zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud 
byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen 
osobou, která vykonává rodičovskou 
zodpovědnost k dítěti.

(1) 1.Pokud se použije čl. 5 odst. 1 písm. 
d) v souvislosti s nabídkou služeb informační 
společnosti přímo dítěti, je zpracování 
osobních údajů dítěte zákonné, je-li dítě ve 
věku nejméně 16 let. Je-li dítě mladší 16 let, 
je takové zpracování zákonné pouze tehdy a 
do té míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen 
nebo schválen osobou, která vykonává 
rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předávání osobních údajů jiným 
příjemcům, než jsou orgány a subjekty 
Unie, kteří jsou usazeni v Unii a na které 
se vztahuje nařízení (EU) 2016/679 nebo 
směrnice (EU) 2016/680

Předávání osobních údajů jiným 
příjemcům, než jsou orgány a subjekty 
Unie, kteří jsou usazeni v Unii.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předání údajů je nezbytné, je 
přiměřené účelům předání a není důvod 
domnívat se, že mohou být poškozeny 
práva a svobody a oprávněné zájmy 
subjektu údajů.

b) předání údajů je vzhledem k cílům 
příjemce nezbytně nutné a není žádný
důvod domnívat se, že požadovaným 
předáním údajů nebo dalším využitím 
těchto osobních údajů příjemcem, které 
lze odůvodněně očekávat, mohou být 
poškozeny práva a svobody a oprávněné 
zájmy subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů týkajících se 
rozsudků v trestních věcech a trestných 
činů či souvisejících bezpečnostních 
opatření na základě čl. 5 odst. 1 se může 
provádět, pouze pokud je oprávněné podle 
práva Unie, což může zahrnovat vnitřní 
předpisy, poskytujícího vhodné záruky, 
pokud jde o práva a svobody subjektů 
údajů.

Zpracování osobních údajů týkajících se 
rozsudků v trestních věcech a trestných 
činů či souvisejících bezpečnostních 
opatření na základě čl. 5 odst. 1 se může 
provádět, pouze pokud je oprávněné podle 
práva Unie, poskytujícího vhodné záruky, 
pokud jde o práva a svobody subjektů 
údajů.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se ukáže, že poskytnutí takových 
informací není možné nebo by vyžadovalo 
nepřiměřené úsilí; to platí zejména v 
případě zpracování pro účely archivace ve 
veřejném zájmu, pro účely vědeckého či 

b) se ukáže, že poskytnutí takových 
informací není možné nebo by vyžadovalo 
nepřiměřené úsilí; to platí zejména v 
případě zpracování pro účely archivace ve 
veřejném zájmu, pro účely vědeckého či 
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historického výzkumu nebo pro statistické 
účely, nebo pokud je pravděpodobné, že 
uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 
tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně 
ztížilo dosažení cílů uvedeného 
zpracování;

historického výzkumu nebo pro statistické 
účely, nebo pokud je pravděpodobné, že 
uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 
tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně 
ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování.
V takovýchto případech přijme správce 
vhodná opatření na ochranu práv, svobod 
a oprávněných zájmů subjektu údajů, 
včetně zpřístupnění daných informací 
veřejnosti;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Právní akty přijaté na základě 
Smluv nebo, v záležitostech týkajících se 
fungování orgánů a subjektů Unie, 
vnitřní předpisy přijaté orgány a subjekty 
Unie, mohou omezit použití článků 14 až 
22, 34 a 38, jakož i článku 4, v rozsahu, v 
jakém jejich ustanovení odpovídají právům 
a povinnostem stanoveným v článcích 14 
až 22, jestliže takové omezení respektuje 
podstatu základních práv a svobod a 
představuje nezbytné a přiměřené opatření 
v demokratické společnosti s cílem zajistit:

1. Právní akty přijaté na základě 
Smluv mohou omezit použití článků 14 až 
22, 34 a 38, jakož i článku 4, v rozsahu, v 
jakém jejich ustanovení odpovídají právům 
a povinnostem stanoveným v článcích 14 
až 22, jestliže takové omezení respektuje 
podstatu základních práv a svobod a 
představuje nezbytné a přiměřené opatření 
v demokratické společnosti s cílem zajistit:

Odůvodnění

Pozměňovací návrh usiluje o přizpůsobení ustanovení tohoto nařízení ustanovením obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů, a to na základě stanoviska evropského inspektora 
ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vnitřní bezpečnost orgánů a 
subjektů Unie, včetně jejich sítě 

d) vnitřní bezpečnost orgánů a 
subjektů Unie, včetně jejich IT a sítě 
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elektronických komunikací; elektronických komunikací;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý právní akt uvedený v 
odstavci 1 obsahuje v příslušných 
případech přinejmenším konkrétní 
ustanovení, pokud jde o:

a) účely zpracování nebo kategorie 
zpracování;

b) kategorie osobních údajů;

c) rozsah zavedeného omezení;

d) záruky k zamezení zneužívání nebo 
protiprávního přístupu nebo předávání;

e) specifikaci správce nebo kategorií 
správců;

f) dobu uchovávání a použitelné 
záruky s přihlédnutím k povaze, rozsahu a 
účelům zpracování nebo kategorií 
zpracování;

g) posouzení rizik pro práva a 
svobody subjektů údajů; a

h) právo subjektů údajů být 
informován o omezení, pokud to neohrozí 
účel omezení.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li omezení stanoveno 
právním aktem přijatým na základě Smluv 
nebo vnitřním předpisem v souladu 
odstavcem 1, mohou orgány a subjekty 

vypouští se
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Unie omezit použití článků 14 až 22, 34 a 
38, jakož i článku 4, v rozsahu, v jakém 
jejich ustanovení odpovídají právům a 
povinnostem stanoveným v článcích 14 až 
22, jestliže takové omezení respektuje 
podstatu základních práv a svobod v 
souvislosti s konkrétní operací zpracování 
a představuje nezbytné a přiměřené 
opatření v demokratické společnosti s 
cílem zajistit jeden či více cílů uvedených 
v odstavci 1. Omezení se oznámí 
příslušnému pověřenci pro ochranu 
údajů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jsou-li osobní údaje zpracovávány 
pro účely vědeckého či historického 
výzkumu nebo pro statistické účely, může 
právo Unie, včetně vnitřních předpisů, 
stanovit odchylky od práv uvedených v 
článcích 17, 18, 20 a 23, s výhradou 
podmínek a záruk uvedených v článku 13, 
pokud je pravděpodobné, že by daná práva 
znemožnila nebo vážně ohrozila splnění 
zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou pro 
splnění těchto účelů nezbytné.

3. Jsou-li osobní údaje zpracovávány 
pro účely vědeckého či historického 
výzkumu nebo pro statistické účely, může 
právo Unie stanovit odchylky od práv 
uvedených v článcích 17, 18, 20 a 23, s 
výhradou podmínek a záruk uvedených v 
článku 13, pokud je pravděpodobné, že by 
daná práva znemožnila nebo vážně 
ohrozila splnění zvláštních účelů, a tyto 
odchylky jsou pro splnění těchto účelů 
nezbytné.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jsou-li osobní údaje zpracovávány 
pro účely archivace ve veřejném zájmu, 
může právo Unie, včetně vnitřních 
předpisů, stanovit odchylky od práv 
uvedených v článcích 17, 18, 20, 21, 22 a 
23, s výhradou podmínek a záruk 
uvedených v článku 13, pokud je 

4. Jsou-li osobní údaje zpracovávány 
pro účely archivace ve veřejném zájmu, 
může právo Unie stanovit odchylky od 
práv uvedených v článcích 17, 18, 20, 21, 
22 a 23, s výhradou podmínek a záruk 
uvedených v článku 13, pokud je 
pravděpodobné, že by daná práva 
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pravděpodobné, že by daná práva 
znemožnila nebo vážně ohrozila splnění 
zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou pro 
splnění těchto účelů nezbytné.

znemožnila nebo vážně ohrozila splnění 
zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou pro 
splnění těchto účelů nezbytné.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitřní předpisy uvedené v 
odstavcích 1, 3 a 4 musí být dostatečně 
jasné a přesné a řádně zveřejněné.

vypouští se

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Uplatňuje-li se omezení podle 
odstavce 1 nebo 2, je subjekt údajů v 
souladu s právem Unie informován o 
hlavních důvodech pro použití omezení a o 
svém právu podat stížnost u evropského 
inspektora ochrany údajů.

6. Uplatňuje-li se omezení podle 
odstavce 1, je subjekt údajů v souladu s 
právem Unie informován o hlavních 
důvodech pro použití omezení a o svém 
právu podat stížnost u evropského 
inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Je-li omezení podle odstavce 1 
nebo 2 uloženo za účelem odepření 
přístupu subjektu údajů, sdělí evropský 
inspektor ochrany údajů při posuzování 
stížnosti subjektu údajů, zda byly údaje 
zpracovány řádně a pokud nebyly, zda byla 
učiněna příslušná náprava.

7. Je-li omezení podle odstavce 1
uloženo za účelem odepření přístupu 
subjektu údajů, sdělí evropský inspektor 
ochrany údajů při posuzování stížnosti 
subjektu údajů, zda byly údaje zpracovány 
řádně a pokud nebyly, zda byla učiněna 
příslušná náprava.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Poskytování informací uvedených 
odst. 6 a 7 a v čl. 46 odst. 2 lze odložit, 
vynechat nebo odepřít, pokud by to zrušilo 
účinek omezení uloženého podle odstavců 
1 nebo 2.

8. Poskytování informací uvedených 
odst. 6 a 7 a v čl. 46 odst. 2 lze odložit, 
vynechat nebo odepřít, pokud by to zrušilo 
účinek omezení uloženého podle odstavců 
1.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Orgány a subjekty Unie mohou 
rozhodnout uchovávat své záznamy o 
zpracování v centrálním rejstříku. V 
takovém případě mohou rovněž 
rozhodnout, že rejstřík bude veřejně 
přístupný.

(5) Orgány a subjekty Unie uchovávají
své záznamy o zpracování v centrálním 
rejstříku. Pro větší transparentnost by 
měly rovněž rejstřík veřejně zpřístupnit, 
aby do něj mohl dotčený jedinec nahlížet, 
aniž by touto konzultací byla dotčena 
práva jiných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Subjekty údajů mají možnost 
nahlížet do centrálního rejstříku 
uvedeného v odstavci 5 prostřednictvím 
pověřence pro ochranu osobních údajů 
spadajícího pod správce.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány a subjekty Unie zajistí důvěrnost 
elektronických komunikací, zejména 
zabezpečením sítí elektronických 
komunikací.

Orgány a subjekty Unie zajistí důvěrnost 
elektronických komunikací v souladu s 
nařízením (EU) 2017/XXXX.

Odůvodnění

Konkrétním legislativním návrhem týkajícím se důvěrnosti elektronických komunikací bude 
nařízení vycházející z návrhu Komise COM (2017)0010, a proto by zde měl být uveden.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se

Seznamy uživatelů

1. Osobní údaje uvedené v 
seznamech uživatelů a přístup k těmto 
seznamům jsou omezeny na to, co je 
výhradně nutné pro zvláštní účely 
seznamu.

2. Orgány a subjekty Unie přijmou 
všechna nezbytná opatření, aby zabránily 
použití osobních údajů obsažených v 
seznamech bez ohledu na to, zda jsou či 
nejsou dostupné veřejnosti, pro účely 
přímého marketingu.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže akt uvedený v odstavci 1 
má zvláštní význam pro ochranu práv a 
svobod fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, může
Komise rovněž konzultovat Evropský sbor 

2. Jestliže akt uvedený v odstavci 1 
má zvláštní význam pro ochranu práv a 
svobod fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, Komise 
rovněž konzultuje Evropský sbor pro 
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pro ochranu osobních údajů. V takových 
případech evropský inspektor ochrany 
údajů a Evropský sbor pro ochranu údajů 
koordinují svou práci s cílem vydat 
společné stanovisko.

ochranu osobních údajů. V takových 
případech evropský inspektor ochrany 
údajů a Evropský sbor pro ochranu údajů 
koordinují svou práci s cílem vydat 
společné stanovisko.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů může být pracovníkem orgánu nebo 
subjektu Unie, nebo může úkoly plnit na 
základě smlouvy o poskytování služeb.

4. Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů je pracovníkem orgánu, instituce, 
úřadu nebo agentury Unie.

Odůvodnění

Outsourcing funkce pověřence pro ochranu osobních údajů se nezdá být pro instituci Unie 
vhodný.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) zajištění toho, aby operace 
zpracování neměly negativní dopad na 
základní práva a svobody subjektů údajů;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předávání osobních údajů do určité 
třetí země nebo určité mezinárodní 
organizaci se může uskutečnit, jestliže 
Komise rozhodla podle čl. 45 odst. 3 
nařízení (EU) 2016/679, že tato třetí země, 

1. Předávání osobních údajů do určité 
třetí země nebo určité mezinárodní 
organizaci se může uskutečnit, jestliže 
Komise přijala prováděcí akt podle čl. 45 
odst. 3 nařízení (EU) 2016/679, jež 
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určité území nebo jedno či více 
konkrétních odvětví v této třetí zemi, nebo 
tato mezinárodní organizace zajišťují 
odpovídající úroveň ochrany a osobní 
údaje jsou předány pouze s cílem umožnit 
plnění úkolů, na které se vztahuje 
pravomoc správce.

stanovuje, že tato třetí země, určité území 
nebo jedno či více konkrétních odvětví v 
této třetí zemi, nebo tato mezinárodní 
organizace zajišťují odpovídající úroveň 
ochrany a osobní údaje jsou předány pouze 
s cílem umožnit plnění úkolů, na které se 
vztahuje pravomoc správce. Prováděcí akt 
stanoví mechanismus pravidelného 
přezkumu prováděného nejméně jednou 
za čtyři roky, který zohlední veškerý 
relevantní vývoj ve třetí zemi nebo v 
mezinárodní organizaci. V prováděcím 
aktu se dále uvádí jeho územní a 
odvětvové použití a orgán dohledu. 
Použije se kapitola V nařízení (EU) 
2016/679.

Odůvodnění

Pravidla týkající se předávání osobních údajů do třetích zemí nebo institucím ve třetích 
zemích musí být v souladu s příslušnými pravidly obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů, aby nevznikaly mezery nebo právní nesrovnalosti. Zejména je třeba zdůraznit 
mechanismus přezkumu.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament a Rada 
společnou dohodou jmenují evropského 
inspektora ochrany údajů na období pěti let 
na základě seznamu sestaveného Komisí 
po veřejné výzvě k přihlášení uchazečů. 
Tato výzva musí umožnit všem zájemcům 
v Unii, aby podali svou přihlášku. Seznam 
uchazečů sestavený Komisí je veřejný. Na 
základě seznamu vypracovaného Komisí
může příslušný výbor Evropského 
parlamentu uspořádat slyšení, aby mohl 
stanovit pořadí uchazečů.

1. Evropský parlament a Rada 
společnou dohodou jmenují evropského 
inspektora ochrany údajů na období pěti let 
na základě seznamu společně sestaveného 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
po veřejné výzvě k přihlášení uchazečů. 
Tato výzva musí umožnit všem zájemcům 
v Unii, aby podali svou přihlášku. Seznam 
uchazečů je veřejný a skládá se z nejméně 
pěti uchazečů. Příslušný výbor Evropského 
parlamentu může uspořádat slyšení 
uchazečů uvedených na seznamu, aby 
mohl stanovit jejich pořadí.

Pozměňovací návrh 45
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Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam vypracovaný Komisí, ze 
kterého se vybere evropský inspektor 
ochrany údajů, tvoří osoby, jejichž 
nezávislost je nade vší pochybnost a jež 
prokázaly zkušenosti a dovednosti 
potřebné k výkonu povinností evropského 
inspektora ochrany údajů, například 
protože působí nebo působily v 
dozorových úřadech zřízených podle 
článku 41 nařízení (EU) 2016/679.

2. Seznam, ze kterého se vybere 
evropský inspektor ochrany údajů, 
společně vypracovaný Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, tvoří 
osoby, jejichž nezávislost je nade vší 
pochybnost a jež prokázaly jak odborné 
znalosti v oblasti ochrany údajů, tak
zkušenosti a dovednosti potřebné k výkonu 
povinností evropského inspektora ochrany 
údajů, například protože působí nebo 
působily v dozorových úřadech zřízených 
podle článku 41 nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případech, kdy je subjektem 
údajů dítě, stanoví členské státy zvláštní 
záruky, zejména pokud jde o právní 
pomoc.

Odůvodnění

Děti mohou být zranitelnější než dospělí a členské státy by měly stanovit zvláštní ochranné 
doložky, zejména pokud jde o zajištění právní pomoci, s cílem zajistit práva dětí.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Kapitola IX a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IXa

Článek 70a 

Doložka o přezkumu
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1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu nejpozději do 1. června 2021 a 
poté každých pět let zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení, k níž případně připojí 
vhodné legislativní návrhy.

2. Následné hodnocení uvedené v 
odstavci 1 věnuje zvláštní pozornost 
přiměřenosti oblasti působnosti tohoto 
nařízení, soudržnosti s ostatními 
legislativními akty v oblasti ochrany údajů 
a posoudí zejména provádění kapitoly V 
tohoto nařízení.

3. Komise předloží nejpozději do 1. 
června 2021 a poté každých pět let 
Evropskému parlamentu zprávu o 
uplatňování kapitoly VIII tohoto nařízení 
a o použitých postizích a sankcích.

Odůvodnění

S ohledem na zdokonalení tvorby právních předpisů a zejména na účinné využití následných 
hodnocení za účelem zachycení celého legislativního cyklu je zvláště důležité sledovat 
provádění, uplatňování a prosazování práva EU a obecně sledovat dopad, fungování a
účinnost jejího práva. K tomuto účelu slouží komplexní doložka o přezkumu, která požaduje 
odpovídající hodnocení uplatňování nařízení, jeho působnosti a předpokládané odchylky 
pravomocí a stanovuje přiměřenou povinnost podávat zprávy.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 72 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 72a

Přezkum právních aktů Unie

Komise do 25. května 2021 přezkoumá 
další právní akty přijaté na základě 
Smluv, které upravují zpracování 
osobních údajů, zejména ze strany 
agentur zřízených podle hlavy V kapitoly 
4 a 5 SFEU, a posoudí tak, zda je nutné je 
sladit s tímto nařízením a v případě 
potřeby učiní nezbytné návrhy na změnu 
těchto aktů, aby se zajistil jednotný přístup 
k ochraně osobních údajů v oblasti 
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působnosti tohoto nařízení.
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