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Pozměňovací návrh 11
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Osobní údaje zaměstnanců, 
především údaje citlivé, jako je politická 
orientace či příslušnost k odborům nebo 
činnost v nich, musí být chráněny 
v souladu s články 8, 12 a 28 Listiny 
základních práv Evropské unie a články 8 
a 11 Evropské úmluvy o lidských právech 
a nesmějí být v žádném případě použity 
k zařazování zaměstnanců na tzv. „černé 
listiny“, jež jsou předávány jiným 
podnikům s cílem znevýhodnit některé 
zaměstnance.

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním 
zpracovává zaměstnavatel. Pokud je 
správce orgánem veřejné moci, došlo by 
k nerovnováze pouze při zpracovávání 
specifických údajů, při němž orgán 
veřejné moci může na základě svých 
příslušných veřejných pravomocí uložit 

vypouští se
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povinnost a souhlas nemůže být 
považován za svobodně vyjádřený souhlas, 
přičemž je třeba vzít v úvahu zájmy 
subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Namísto navrhovaného ustanovení by právní předpisy týkající se ochrany údajů měly zajistit, 
aby měl subjekt údajů možnost rozhodnout se, zda dá souhlas se zpracováním jeho údajů, či 
nikoli. Kromě toho by mělo být možné dát souhlas se zpracováním osobních údajů 
v zaměstnaneckém poměru, pokud zaměstnanec zpracování těchto údajů nepovažuje za 
zásadní.

Pozměňovací návrh 13
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Výjimkou je zpracování 
údajů v zaměstnaneckém pracovním 
poměru, jestliže má převážně za cíl právní 
nebo hospodářské výhody pro 
zaměstnance. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 14
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Výjimkou je zpracování 
údajů v zaměstnaneckém pracovním 
poměru, jestliže má převážně za cíl právní 
nebo hospodářské výhody pro 
zaměstnance. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Martin Kastler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
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nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít v 
úvahu zájmy subjektu údajů.

nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel, vyjma případů, kdy má 
zpracování převážně za cíl právní nebo 
hospodářské výhody pro zaměstnance.
Pokud je správce orgánem veřejné moci, 
došlo by k nerovnováze pouze při 
zpracovávání specifických údajů, při němž 
orgán veřejné moci může na základě svých 
příslušných veřejných pravomocí uložit 
povinnost a souhlas nemůže být považován 
za svobodně vyjádřený souhlas, přičemž je 
třeba vzít v úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Paul Murphy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například zejména v případě, pokud osobní 
údaje zaměstnanců v souvislosti se 
zaměstnáním zpracovává zaměstnavatel.
Souhlas by tudíž neměl představovat 
právní základ pro zpracování osobních 
údajů v souvislosti se zaměstnáním. Pokud 
je správce orgánem veřejné moci, došlo by 
k nerovnováze pouze při zpracovávání 
specifických údajů, při němž orgán veřejné 
moci může na základě svých příslušných 
veřejných pravomocí uložit povinnost a 
souhlas nemůže být považován za 
svobodně vyjádřený souhlas, přičemž je 
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třeba vzít v úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo soukromým 
podnikem, který zpracovává osobní údaje 
více než 20 osob, nebo pokud hlavní 
činnosti podniku bez ohledu na jeho 
velikost zahrnují zpracovávání, jež 
vyžaduje pravidelné a systematické 
sledování, měla by správci nebo 
zpracovateli při sledování toho, zda je 
v rámci podniku dodržován soulad s tímto 
nařízením, asistovat další osoba. Tito 
inspektoři ochrany údajů, bez ohledu na to, 
zda se jedná o zaměstnance správce, či 
nikoli, by měli plnit své povinnosti a úkoly 
nezávisle. V zájmu zajištění této 
nezávislosti by se na tyto inspektory 
ochrany údajů měla v rámci jejich 
činnosti vztahovat zvláštní ochrana před 
výpovědí a diskriminací a měli by být 
jmenování až po souhlasu zástupců 
podniku; dále by těmto inspektorům 
ochrany údajů měla být přiznána možnost 
soustavného dalšího vzdělávání 
v souvislosti s jejich činností, přičemž 
související náklady by měl nést správce 
nebo zpracovatel.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Nadja Hirsch
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle. Zpracování 
provede právnická osoba a týká se více 
než 250 dotčených osob za rok.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 123

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(123) Z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví může být nezbytné 
zpracovávat osobní údaje o zdravotním 
stavu bez souhlasu subjektu údajů. V této 
souvislosti by mělo být „veřejné zdraví“ 
vykládáno ve smyslu definice v 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 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 

(123) Z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví může být nezbytné 
zpracovávat osobní údaje o zdravotním 
stavu bez souhlasu subjektu údajů. V této 
souvislosti by mělo být „veřejné zdraví“ 
vykládáno ve smyslu definice v 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 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 
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zdravotní péči, poskytování zdravotní péče 
a její všeobecná dostupnost, výdaje na 
zdravotní péči a její financování a příčiny 
úmrtnosti. Takové zpracování osobních 
údajů o zdravotním stavu z důvodu 
veřejného zájmu by nemělo vést k tomu, 
aby třetí strany, jako jsou zaměstnavatelé, 
pojišťovny a finanční společnosti, 
zpracovávaly osobní údaje pro jiné účely.

zdravotní péči, poskytování zdravotní péče 
a její všeobecná dostupnost, výdaje na 
zdravotní péči a její financování a příčiny 
úmrtnosti. Takové zpracování osobních 
údajů o zdravotním stavu z důvodu 
veřejného zájmu by nemělo vést k tomu, 
aby třetí strany, jako jsou zaměstnavatelé, 
pojišťovny a finanční společnosti, 
zpracovávaly osobní údaje pro jiné účely, 
s výjimkou případů, kdy se podílejí na 
organizaci a fungování systému 
sociálního zabezpečení.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech se na organizaci a fungování systému sociálního zabezpečení 
podílejí třetí strany. Je tedy nezbytné, aby tyto třetí strany mohly zpracovávat osobní údaje 
pro jiné účely, než je veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 20
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. V 
mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

(124) Členské státy by měly mít možnost 
přijmout právními ustanoveními zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, s cílem legislativně 
ustanovit zpracování osobních údajů 
zaměstnanců. Na zpracovávání osobních 
údajů zaměstnanců v souvislosti se 
zaměstnáním by se měla vztahovat 
výjimka z požadavků tohoto nařízení. 
Přijímají-li členské státy prostřednictvím 
právních ustanovení zvláštní pravidla pro 
zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců, mohou přijmout právní 
ustanovení, která stanoví výjimky a 
odchylky. Členské státy by měly být také 
možnost stanovit, že záležitosti uvedené 
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v čl. 82 odst. 1 mohou být vymezeny 
rovněž kolektivními dohodami 
vyjednanými a uzavřenými na vnitrostátní 
úrovni sociálními partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Martin Kastler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
V mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
V mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, a to při 
zajištění úrovně ochrany stanovené tímto 
nařízením. Existuje-li v některém 
členském státě právní základ pro úpravu 
pracovněprávních záležitostí dohodou 
mezi zástupci zaměstnanců a vedením 
podniku či řídícího podniku skupiny 
podniků (kolektivní dohoda), měla by být 
dána možnost upravit zpracovávání 
osobních údajů v souvislosti se 
zaměstnáním také takovou dohodou. 
Totéž platí pro dohody na základě 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o 
zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvoření postupu pro informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
v podnicích působících na úrovni 
Společenství a skupinách podniků 
působících na úrovni Společenství. 
Úprava podstatných aspektů základních 
osobnostních práv zaměstnanců je nadále 
vyloučena.
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Or. de

Pozměňovací návrh 22
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
V mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
Členské státy by měly mít možnost 
přijmout právním předpisem zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním při zajištění standardů 
stanovených tímto nařízením. Pokud 
v dotčeném členském státě existuje právní 
základ pro úpravu otázek pracovního 
poměru dohodou mezi zástupci 
zaměstnanců a vedením podniku nebo 
řídícího podniku skupiny podniků 
(kolektivní dohoda) nebo na základě 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o 
zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvoření postupu pro informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
v podnicích působících na úrovni 
Společenství a skupinách podniků 
působících na úrovni Společenství1, mělo 
by být rovněž možné upravit zpracovávání 
osobních údajů v souvislosti se 
zaměstnáním takovou dohodou.
__________________
1 Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Ole Christensen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
V mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
Členské státy by měly mít možnost upravit 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, a to 
prostřednictvím právních předpisů či 
kolektivních smluv v souladu 
s vnitrostátními postupy pro úpravu 
zpracovávání osobních údajů v souvislosti 
se zaměstnáním mezi zaměstnavateli a 
zástupci zaměstnanců. Tyto kolektivní 
smlouvy mohou rovněž upravovat 
zpracovávání osobních údajů a mohou být 
primárním právním nástrojem pro 
smluvní strany. Toto nařízení by nemělo 
kolektivní smlouvy jakkoliv omezovat. 
Pokud v dotčeném členském státě existuje 
právní základ pro úpravu 
zaměstnaneckých otázek dohodou mezi 
zástupci zaměstnanců a vedením podniku 
nebo řídícího podniku skupiny podniků 
(kolektivní dohoda) nebo na základě 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o 
zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvoření postupu pro informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
v podnicích působících na úrovni 
Společenství a skupinách podniků 
působících na úrovni Společenství, mělo 
by být rovněž možné upravit zpracovávání 
osobních údajů v souvislosti se 
zaměstnáním takovou dohodou.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být výslovně stanoveno v textu, že kolektivní dohody mezi zástupci zaměstnavatelů či 
zaměstnanců mohou rovněž upravovat zpracovávání osobních údajů v souvislosti se 
zaměstnáním a mohou být primárním právním nástrojem pro strany takovýchto dohod.
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Pozměňovací návrh 24
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
V mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
Členské státy by měly mít na základě 
minimálního standardu stanoveného 
tímto nařízením možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním. 
Zpracovávání osobních údajů 
v souvislosti se zaměstnání může být 
upraveno také kolektivní dohodou, pokud 
je zajištěno, že nebude ohrožena úroveň 
ochrany zaměstnanců stanovená tímto 
nařízením.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124a) Pro ochranu podnikových zájmů, 
které přímo souvisejí se zaměstnaneckým 
poměrem, je povoleno předávání a 
zpracovávání údajů o zaměstnancích také 
v rámci skupiny podniků. To nesmí být v 
rozporu se oprávněnými zájmy subjektu 
údajů. Údaje o zaměstnancích zahrnují 
všechny druhy osobních údajů subjektu 
údajů, které mají přímou souvislost 
s pracovním vztahem. Příslušné 
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ustanovení v čl. 82 odst. 4 bere v potaz 
běžné postupy při zpracovávání údajů o 
zaměstnancích ve skupinách podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Toto nařízení se vztahuje na 
zpracování osobních údajů subjektů 
údajů, které nemají bydliště v Unii, a to ze 
strany správce nebo zpracovatele, který je 
usazen v Unii, prostřednictvím jejich 
hospodářských činností ve třetí zemi či ve 
třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Toto nařízení se vztahuje na 
zpracování osobních údajů subjektů 
údajů, které nemají bydliště v Unii, a to ze 
strany správce nebo zpracovatele, který je 
usazen v Unii, prostřednictvím jejich 
hospodářských činností ve třetí zemi či ve 
třetích zemích

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce nebo třetí 
strany či třetích stran, kterým jsou údaje 
sdělovány, za podmínky, že tyto zájmy 
nepřevažují nad zájmem nebo základními 
právy a svobodami subjektu údajů 
vyžadujícími ochranu osobních údajů, 
zejména pokud je subjektem údajů dítě. To 
se netýká zpracování prováděného orgány 
veřejné moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Aby systém kolektivního vyjednávání řádně fungoval, musí mít odbory možnost dohlížet na 
dodržování kolektivních smluv. V současné době se tak děje v rámci čl. 7 písm. f) směrnice 
95/46/ES. Článek 7 písm. f) uznává oprávněný zájem třetí strany na zpracovávání osobních 
údajů. Zaměstnavatel je většinou považován za správce a odbory za třetí stranu.

Pozměňovací návrh 29
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracování je bezprostředně nezbytné 
pro zaměstnanecký vztah a údaje mají 
souvislost se správou práv a povinností 
stran vztahu nebo s výhodami, jež správce 
poskytuje zaměstnanci, nebo vyplývají ze 
zvláštní povahy dotčené práce.

Or. en
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Odůvodnění

Zaměstnavatel by měl zpracovávat osobní údaje zaměstnance, pokud je toto zpracovávání 
bezprostředně nezbytné pro zaměstnanecký vztah. Důvodem pro potřebnost zpracovávání 
mohou být úřady, zákazníci, pracovní prostředí či personální řízení. Zpracovávání musí být 
nezbytné pro zaměstnanecký vztah a údaje musí mít souvislost se spravováním práv a 
povinností stran nebo s výhodami, jež správce poskytuje zaměstnanci, nebo vyplývat ze 
zvláštní povahy dotčené práce.

Pozměňovací návrh 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje nebudou použity proti subjektu 
údajů v disciplinárním řízení nebo k jeho 
zapsání na černou listinu, k prověření 
nebo k zabránění jeho přijetí do 
budoucího zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až fa). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

Or. en
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Odůvodnění

Není důvod omezovat právní základ pro další zpracovávání pouze na odst. 1 písm. a) až e). 
Není-li další zpracovávání slučitelné se zpracováváním, pro něž byly osobní údaje 
shromážděny, musí mít zpracovávání právní oporu alespoň v jednom z důvodu uvedených 
v odst. 1 písm. a) až fa).

Pozměňovací návrh 32
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se zákonnosti zpracování tvoří jádro pravidel o ochraně údajů. Jelikož se 
ustanovení o aktech v přenesené pravomoci musí omezit na nepodstatné prvky nařízení, měl 
by být odstavec 5 vypuštěn.

Pozměňovací návrh 33
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním, a toto odvolání nemá 
vliv ani na zákonnost zpracování údajů na 
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základě jiných důvodů uvedených v čl. 6 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že pokud subjekt údajů odvolá svůj souhlas, bude mít správce 
možnost opřít pokračující zpracovávání údajů o alternativní důvod zpracovávání, pokud 
budou dodržena příslušná ustanovení.

Pozměňovací návrh 34
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
právní základ pro zpracování údajů, 
pokud mezi postavením subjektu údajů a 
správce existuje značná nerovnováha.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz opřít zpracovávání údajů o souhlas, pokud existuje značná nerovnováha mezi 
postavením subjektu údajů a správce, je příliš zjednodušující. Toto ustanovení rovněž omezuje 
svobodnou vůli subjektu a podceňuje jeho schopnost rozhodnout o zpracovávání svých 
osobních údajů. Namísto navrhovaného ustanovení by právní předpisy o ochraně údajů měly 
zajistit, aby měl subjekt údajů možnost rozhodnout se, zda dá souhlas se zpracováním jeho 
údajů, či nikoli.

Pozměňovací návrh 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 



AM\919880CS.doc 19/67 PE500.581v01-00

CS

postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha. Tím nejsou 
dotčena práva zaměstnavatele zpracovávat 
údaje o zaměstnancích na základě jejich 
souhlasu, ani práva veřejných orgánů 
zpracovávat údaje na základě souhlasu 
občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha. O značnou 
nerovnováhu se nejedná v případě, že 
zpracování údajů přináší subjektu údajů 
zřejmé právní či finanční výhody, zejména 
v souvislosti se zaměstnáním nebo při 
ochraně před rizikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Martin Kastler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Odstavce 4 se nepoužije, jestliže ke 
zpracování údajů v souvislosti se 
zaměstnáním dochází v souladu s článkem 
82 a jestliže zaměstnanci přináší právní 
nebo hospodářské výhody.
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Or. de

Pozměňovací návrh 38
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zaměstnanec může dát souhlas pouze 
se zpracováním osobních údajů, jež jsou 
pro něj méně důležité.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnavatel může zpracovávat pouze takové osobní údaje zaměstnance, jež jsou pro 
zaměstnanecký vztah bezprostředně nezbytné. Odůvodnění zpracovávání zásadně nesmí být 
postaveno na souhlasu zaměstnance. Mohou však existovat údaje, které jsou pro zaměstnance 
méně důležité, a situace, kdy je zpracování v zájmu zaměstnance. Proto by souhlas mohl 
posloužit jako odůvodnění pro zpracování, avšak pouze tehdy, pokud jsou údaje pro 
zaměstnance méně důležité.

Pozměňovací návrh 39
Stephen Hughes

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích a činnost v jejich rámci, 
jakož i zpracování genetických údajů či 
údajů týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života, nebo odsouzení 
v trestních věcech či související 
bezpečnostní opatření. Především sem 
patří záruky, které zakazují, aby byli 
pracovníci zařazeni na černou listinu, 
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například v souvislosti s jejich činností 
v odborech nebo úlohou, kterou plní jako 
zástupci pro oblast zdraví a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích a činnost v jejich rámci, 
jakož i zpracování genetických údajů či 
údajů týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života, nebo odsouzení 
v trestních věcech či související 
bezpečnostní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů informace o původu těchto osobních 
údajů.

3. Pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů informace o původu těchto osobních 
údajů. Patří sem údaje, které byly 
nezákonně získány od třetích stran a 
předány správci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údaje nebyly získány od subjektu údajů 
a poskytnutí těchto informací není možné 
nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V souladu s požadavky tohoto nařízení 
týkajícími se údajů, zejména na ochranu 
soukromí již od návrhu, není 
ustanoveními v odstavcích 4 a 6 tohoto 
článku dotčeno právo orgánů veřejné 
moci uchovávat údaje pro vedení záznamu 
k průběhu a vývoji daného případu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) splnění požadavků ohledně předchozího 
povolení nebo předchozí konzultace 

d) splnění požadavků ohledně předchozího 
oznámení nebo předchozí konzultace 
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orgánu dozoru podle čl. 34 odst. 1 a 2; orgánu dozoru podle čl. 34 odst. 1 a 2;

Or. en

Odůvodnění

Postupy vyžadující předchozí povolení jsou pro správce nákladné a časově náročné a jejich 
přidanou hodnotu ve srovnání se systémem předchozího oznamování lze z hlediska ochrany 
údajů zpochybnit. Předchozí oznámení, jež by orgánu dozoru dala možnost reagovat a jednat, 
jsou postačující a zajišťují postup ochrany údajů, který je vstřícný k uživatelům.

Pozměňovací návrh 45
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce zavede mechanismy pro ověření 
účinnosti opatření uvedených v odstavcích 
1 a 2. Je-li to přiměřené, provede toto 
ověření nezávislý interní nebo externí 
auditor.

3. Správce zavede mechanismy pro ověření 
účinnosti opatření uvedených v odstavcích 
1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi obtížné určit, kdy je splněn požadavek na přiměřenost, a tento požadavek může vést 
vzhledem k rozdílným výkladům k nerovnému přístupu vůči správcům. Pro účinnou ochranu 
údajů postačí, pokud správce zavede mechanismy s cílem ověřit účinnost přijatých opatření, 
což je stanoveno v první větě odstavce.

Pozměňovací návrh 46
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 

vypouští se
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kritérií a požadavků na vhodná opatření 
uvedená v odstavci 1, která nebyla 
uvedena v odstavci 2, stanovení podmínek 
pro mechanismy ověřování a auditu 
uvedené v odstavci 3 a kritérií 
proporcionality podle odstavce 3 a zvážení 
specifických opatření zejména pro 
mikropodniky, malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Pro tyto účely není zapotřebí přenesených pravomocí.

Pozměňovací návrh 47
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit technické normy 
pro požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 
2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro tyto účely není zapotřebí přenesených pravomocí.

Pozměňovací návrh 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) veřejný orgán při nakládání 
s osobními údaji, které se nepovažují za 
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citlivé podle čl. 9 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky či organizace, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a pro 
které je zpracovávání osobních údajů 
pouze doplňkem k jejich hlavním 
činnostem.

b) podniky či organizace, které 
zpracovávají osobní údaje méně než 20 
osob.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky či organizace, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a pro 
které je zpracovávání osobních údajů 
pouze doplňkem k jejich hlavním 
činnostem.

b) podniky či organizace, pro které je 
zpracovávání osobních údajů pouze 
doplňkem k jejich hlavním činnostem.

Or. en

Odůvodnění

Omezení na 250 zaměstnanců přináší zaměstnavatelům nerovné podmínky, diskriminuje větší 
podniky a v žádném případě není nezbytné pro dosažení cíle. Počet zaměstnanců nemá 
souvislost s množstvím či druhem osobních údajů, které daná organizace uchovává. Malá 
organizace pouze s několika zaměstnanci může spravovat velké množství svěřených osobních 
údajů a naopak. Kromě toho není v některých ohledech výklad této hranice snadný.
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Pozměňovací návrh 51
Liisa Jaakonsaari

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky či organizace, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a pro 
které je zpracovávání osobních údajů 
pouze doplňkem k jejich hlavním 
činnostem.

b) podniky či organizace, pro které je 
zpracovávání osobních údajů pouze 
doplňkem k jejich hlavním činnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sari Essayah

Návrh nařízení
Kapitola 4 – oddíl 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 POSUZOVÁNÍ DOPADU NA 
OCHRANU ÚDAJŮ A PŘEDCHOZÍ 
POVOLENÍ

POSUZOVÁNÍ DOPADU NA 
OCHRANU ÚDAJŮ A PŘEDCHOZÍ 
OZNÁMENÍ

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je správce orgánem veřejné moci 
či veřejnoprávním subjektem a pokud se 
zpracování zakládá na právní povinnosti 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c), která pro tato 

5. Pokud je správce orgánem veřejné moci 
či veřejnoprávním subjektem a pokud se 
zpracování zakládá na právní povinnosti 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c), která pro tato 
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zpracování stanoví pravidla a postupy a 
která je upravena právem Unie, nepoužijí 
se odstavce 1 až 4 s výjimkou případů, kdy 
členské státy považují vypracování 
takového posouzení před zpracováním 
údajů za nutné.

zpracování stanoví pravidla a postupy a 
která je upravena právem Unie nebo 
členských států, nepoužijí se odstavce 1 až 
4 s výjimkou případů, kdy členské státy 
považují vypracování takového posouzení 
před zpracováním údajů za nutné.

Or. en

Odůvodnění

Orgány veřejné moci či veřejnoprávní subjekty nerozlišují mezi úkoly vycházejícími z práva 
Unie nebo z jiného práva. Zpracování ze strany orgánů je většinou prováděno na základě 
právních povinností. Z pohledu orgánů veřejné moci na místní úrovni by například bylo 
obtížné oddělovat zpracování založené na právních předpisech Unie od zpracování 
vycházejícího z čistě vnitrostátních právních předpisů. V některých případech by zpracování 
mohlo vycházet z právních požadavků Unie i členských států zároveň.

Pozměňovací návrh 54
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a podmínek, pokud jde o 
zpracování, jež by pravděpodobně mohla 
vyvolat specifická rizika uvedená 
v odstavcích 1 a 2, a za účelem vymezení 
požadavků na posouzení zmíněná 
v odstavci 3 včetně podmínek v podobě 
škálovatelnosti, ověřování a 
auditovatelnosti. Komise přitom zváží 
zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou malými podniky, středními 
podniky a mikropodniky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro tyto účely není zapotřebí přenášet pravomoci.
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Pozměňovací návrh 55
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může pro přípravu posouzení 
podle odstavce 3 a pro jeho ověřování a 
audit určit normy a postupy. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sari Essayah

Návrh nařízení
Článek 34 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předchozí povolení a předchozí konzultace Předchozí oznámení a předchozí 
konzultace

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů získat 
povolení orgánu dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů vyrozumět 
orgán dozoru, aby se zajistil soulad 
zamýšleného zpracování s tímto nařízením, 
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nařízením, a zejména aby se omezila 
související rizika pro subjekty údajů, 
pokud správce nebo zpracovatel přijme 
smluvní doložky podle čl. 42 odst. 2 písm. 
d) nebo nestanoví vhodné záruky v právně 
závazném nástroji, jak je uvedeno v čl. 42 
odst. 5, v souvislosti s předáváním 
osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci.

a zejména aby se omezila související rizika 
pro subjekty údajů, pokud správce nebo 
zpracovatel přijme smluvní doložky podle 
čl. 42 odst. 2 písm. d) nebo nestanoví 
vhodné záruky v právně závazném nástroji, 
jak je uvedeno v čl. 42 odst. 5, v 
souvislosti s předáváním osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Or. en

Odůvodnění

Postupy vyžadující předchozí povolení jsou pro správce nákladné a časově náročné a jejich 
přidanou hodnotu ve srovnání se systémem předchozího oznamování lze z hlediska ochrany 
údajů zpochybnit. Předchozí oznámení, jež by orgánu dozoru dala možnost reagovat a jednat, 
jsou postačující a zajišťují postup ochrany údajů, který je vstřícný k uživatelům.

Pozměňovací návrh 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce a zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů v každém 
případě, kdy:

1. Správce a zpracovatel jmenují se 
souhlasem zástupců zájmových skupin 
podniku inspektora ochrany údajů 
v každém případě, kdy:

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracování provádí orgán veřejné moci 
či veřejnoprávní subjekt nebo

a) zpracování provádí orgán veřejné moci 
či veřejnoprávní subjekt nebo se provádí 
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jménem těchto subjektů nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob nebo

b) zpracování provádí podnik 
zpracovávající údaje více než 20 osob 
nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob nebo

b) zpracování provádí právnická osoba a 
týká se více než 100 subjektů údajů ročně
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob nebo

b) zpracování provádí právnická osoba a 
týká se více než 250 dotčených osob za 
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rok.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zpracovávané údaje jsou zvlášť citlivé 
povahy, např. týkající se zdravotního 
stavu, nebo 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) 
může skupina podniků jmenovat jediného 
inspektora ochrany údajů.

2. Skupina podniků uvedená v odst. 1 
písm. a) a b) může jmenovat jediného 
inspektora ochrany údajů.

Or. en

Odůvodnění

Orgány veřejné moci v dnešní době v řadě oblastí vystupují částečně jako podniky. Nařízení 
by nemělo zakazovat možnost jmenovat jediného inspektora ochrany údajů pro skupinu 
sestávající ze subjektů veřejného i soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 65
Jean Lambert
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) 
může skupina podniků jmenovat jediného 
inspektora ochrany údajů.

2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) 
může skupina podniků jmenovat jediného 
inspektora ochrany údajů, pokud podléhají 
stejné soudní pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nacházejí-li se podniky této skupiny ve 
více než jednom členském státě, bude 
inspektor ochrany údajů jmenován 
v každém takovém členském státě, v němž 
dojde ke splnění podmínek odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na základě 
profesních kvalit, zejména na základě jeho 
odborných znalostí práva a praxe v oblasti 
ochrany údajů a na základě jeho schopnosti 
plnit úkoly stanovené v článku 37. 
Potřebná úroveň odborných znalostí se 
konkrétně určí podle prováděného 

5. Správce nebo zpracovatel jmenují se 
souhlasem zástupců zájmových skupin 
podniku inspektora ochrany údajů na 
základě profesních kvalit, zejména na 
základě jeho odborných znalostí práva a 
praxe v oblasti ochrany údajů a na základě 
jeho schopnosti plnit úkoly stanovené 
v článku 37. Potřebná úroveň odborných 
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zpracování údajů a podle ochrany, která se 
pro osobní údaje zpracovávané správcem 
nebo zpracovatelem požaduje.

znalostí se konkrétně určí podle 
prováděného zpracování údajů a podle 
ochrany, která se pro osobní údaje 
zpracovávané správcem nebo 
zpracovatelem požaduje. Inspektoru 
ochrany údajů má být umožněno 
soustavné další vzdělávání v rámci jeho 
činnosti, přičemž související náklady by 
měl nést správce nebo zpracovatel.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na minimální 
období dvou let. Inspektor ochrany údajů 
může být opětovně jmenován na další 
funkční období. Během funkčního období 
může být inspektor ochrany údajů 
odvolán z funkce pouze tehdy, pokud 
přestal splňovat podmínky požadované 
pro výkon jeho povinností.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato norma není v souladu se zásadou subsidiarity. Rozhodnutí o podrobnostech by mělo být 
ponecháno na členských státech.

Pozměňovací návrh 69
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o hlavní 
činnosti správce nebo zpracovatele 
uvedené v odst. 1 písm. c), a za účelem 
dalšího vymezení kritérií pro profesní 
kvality inspektora ochrany údajů uvedené 
v odst. 5.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro tyto účely není zapotřebí přenesených pravomocí.

Pozměňovací návrh 70
Liisa Jaakonsaari

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o hlavní 
činnosti správce nebo zpracovatele 
uvedené v odst. 1 písm. c), a za účelem 
dalšího vymezení kritérií pro profesní 
kvality inspektora ochrany údajů uvedené 
v odst. 5.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) byla vypracována se souhlasem 
zástupců zájmových skupin podniku a 
inspektora ochrany údajů v místě 
příslušné provozovny;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo následkem protiprávního 
zpracování utrpěl hmotnou či nehmotnou 
škodu, včetně zařazení na černou listinu,
nebo jednání neslučitelného s tímto 
nařízením, má právo být správcem nebo 
zpracovatelem odškodněn za způsobenou 
škodu nebo za jakoukoli citovou újmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Stephen Hughes

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy stanoví pravidla pro 
účinné a odrazující sankce, které budou 
bránit jakémukoli zneužívání základního 
práva na ochranu osobních údajů, jak 
stanoví Listina základních práv, včetně 
právních ustanovení, jež kvalifikují jako 
trestný čin používání osobních údajů za 
účelem zařazení zaměstnanců na černou 
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listinu, jejich kontroly nebo vyloučení 
z budoucího zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Stephen Hughes

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby osobám či 
společnostem, u nichž bude zjištěno, že 
vedou černou listinu, nebyly udělovány 
granty a finanční prostředky EU a byly 
vyloučeny z účasti na výběrových řízeních 
na jiné veřejné zakázky na úrovni EU, 
členských států či místních orgánů 
veřejné moci, a to až do skončení všech 
soudních řízení, plného vyplacení 
veškerých náhrad všem obětem a 
předložení spolehlivého důkazu, že 
dotčená organizace tuto kulturu 
protiprávního jednání odstranila.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

b) podnik či organizace zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en
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Odůvodnění

Omezení na 250 zaměstnanců vytváří nerovné podmínky pro zaměstnavatele, diskriminuje 
větší podniky a v žádném případě není nezbytné pro dosažení cíle tohoto článku. Kromě toho 
není v některých ohledech výklad tohoto omezení snadný.

Pozměňovací návrh 76
Liisa Jaakonsaari

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

b) podnik či organizace zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, například z důvodu 
ochrany před přeshraničními zdravotními 
hrozbami závažného charakteru nebo za 
účelem zajištění přísných norem pro 
kvalitu a bezpečnost, mimo jiné u léčivých 
přípravků nebo lékařských přístrojů, nebo

b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, například z důvodu 
ochrany před přeshraničními zdravotními 
hrozbami závažného charakteru nebo za 
účelem zajištění přísných norem pro 
kvalitu a bezpečnost, mimo jiné u léčivých 
přípravků nebo lékařských přístrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sari Essayah
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Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z jiných důvodů veřejného zájmu 
v oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby 
v systému zdravotního pojištění.

c) z jiných důvodů veřejného zájmu 
v oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby 
v systému zdravotního pojištění, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pro vyplácení nemocenské či jiných 
podobných dávek souvisejících se 
zdravotním stavem nebo pro zjištění, zda 
je dán přiměřený důvod pro nepřítomnost, 
nebo pokud je zpracování potřeba 
k uplatňování jiných práv a povinností 
souvisejících s pracovní smlouvou.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost upravit na vnitrostátní úrovni zpracovávání osobních údajů 
souvisejících se zdravotním stavem za účelem vyplácení nemocenské či jiných podobných 
dávek souvisejících se zdravím nebo pro zjištění, zda existuje rozumný důvod pro 
nepřítomnost, nebo zpracovávání, které je potřeba k uplatňování jiných práv a povinností 
souvisejících s pracovní smlouvou.

Pozměňovací návrh 80
Sari Essayah
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Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem bližšího určení 
jiných důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými 
v odstavci 1.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem bližšího určení 
jiných důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Článek 82 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zpracovávání v souvislosti se 
zaměstnáním

Zpracovávání na trhu práce

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 82 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zpracovávání v souvislosti se 
zaměstnáním

Minimální normy pro zpracovávání údajů 
v souvislosti se zaměstnáním

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení mohou členské státy právními 
předpisy přijmout zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru v rámci skupiny 
podniků, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem a
kolektivní smlouvou, kolektivních smluv,
řízení, plánování a organizace práce, zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

Úroveň ochrany stanovená tímto nařízení 
nesmí být podstatně snížena, zejména 
pokud jsou předpisy přijímány na základě 
dohod mezi zástupci zaměstnanců a 
vedením podniku či řídícího podniku 
skupiny.
Tímto není dotčeno právo členských států 
zajistit zaměstnancům při zpracovávání 
osobních údajů v rámci zaměstnaneckého 
poměru výhodnější předpisy o ochraně.

Or. de

Odůvodnění

Podnikové dohody se také mohou ve prospěch zaměstnanců odchýlit, pokud se taková dohoda 
pohybuje v mezích regulační pravomoci partnerů podniku a pokud jsou v rámci pracovního 
poměru dodrženy zásady ochrany osobnosti zaměstnanců.
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Pozměňovací návrh 84
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. Členské státy mohou právním 
předpisem přijmout zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou; kolektivních smluv, řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

Úroveň ochrany stanovená tímto 
nařízením nesmí být snížena, zejména 
pokud jsou předpisy přijímány na základě 
dohod mezi zástupci zaměstnanců a 
vedením podniku či řídícího podniku 
skupiny. 
Tímto není dotčeno právo členských států 
– či sociálních partnerů prostřednictvím 
kolektivní smlouvy – zajistit 
zaměstnancům při zpracovávání osobních 
údajů v rámci zaměstnaneckého poměru 
výhodnější předpisy o ochraně.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu ochrany práva na kolektivní vyjednávání by kolektivní vyjednávání nemělo být 
nařízením omezováno, a slova „v mezích tohoto nařízení“ by tudíž měla být vypuštěna. 
Kromě toho by mělo být možné, aby strany kolektivních smluv měly stejně jako členské státy 
právo přijímat ustanovení, která jsou příznivější pro zaměstnance.



PE500.581v01-00 42/67 AM\919880CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 85
Martin Kastler

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou 
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. Členské státy mohou právními předpisy
přijmout zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; kolektivních 
smluv, řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Úroveň ochrany nesmí být v žádném 
případě snížena, zejména v případě 
kolektivních smluv.
Tímto není dotčeno právo členských států 
zajistit zaměstnancům při zpracovávání 
osobních údajů v rámci zaměstnaneckého 
poměru výhodnější předpisy o ochraně.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 

1. Na základě minimálních norem 
stanovených v tomto nařízení mohou 
členské státy právním předpisem nebo 
kolektivními smlouvami přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
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náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Traian Ungureanu

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V mezích tohoto nařízení a s ohledem 
na zásadu proporcionality mohou členské 
státy přijmout zvláštní právní předpisy, 
které upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou; řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sari Essayah
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Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. Členské státy mohou právními 
ustanoveními přijmout zvláštní pravidla, 
která upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou; řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Stephen Hughes

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou
členské státy právním předpisem přijmout
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. Členské státy přijmou právním 
předpisem a zavedou do praxe zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména, ale nikoliv 
pouze za účelem náboru nebo plnění 
pracovní smlouvy. Tato pravidla zahrnují 
opatření pro zákaz zařazovat zaměstnance 
na černou listinu, plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou; řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále individuální a kolektivní výkon a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a ukončení zaměstnaneckého 
poměru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 90
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. Členské státy mohou v souladu 
s vnitrostátním právem a zvyklostmi 
přijmout zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
na trhu práce, zejména, ale nejen za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

Or. en

Odůvodnění

Aby systém kolektivního vyjednávání řádně fungoval, musí mít odbory možnost dohlížet na 
dodržování kolektivních smluv. V současné době se tak děje v rámci čl. 7 písm. f) směrnice 
95/46/ES. Článek 7 písm. f) uznává oprávněný zájem třetí strany na zpracovávání osobních 
údajů. Zaměstnavatel je většinou považován za správce a odbory za třetí stranu.

Pozměňovací návrh 91
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou 
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 

1. Na základě pravidel stanovených tímto 
nařízením mohou členské státy právním 
předpisem přijmout zvláštní pravidla, která 
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zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců relevantních v souvislosti se 
zaměstnáním, zejména za účelem náboru, 
plnění pracovní smlouvy včetně plnění 
povinností stanovených zákonem nebo 
kolektivní smlouvou; řízení, plánování a 
organizace práce, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
tohoto nařízení, splňují právní předpisy 
členských států uvedené v čl. 82 odst. 1 
přinejmenším následující minimální 
normy:
a) Zpracovávání údajů o zaměstnancích 
bez vědomí zaměstnanců je nepřípustné. 
Odchylně od první věty mohou členské 
státy ze zákona takové zpracovávání údajů 
povolit, jestliže dokumentované 
skutečnosti potvrzují důvodné podezření, 
že se zaměstnanec v průběhu pracovního 
poměru dopustil trestného činu nebo 
jiného závažného porušení povinností, 
k jehož odhalení je nutné zahájit šetření 
vedené takovým způsobem a v takovém 
rozsahu, který je přiměřený účelu. 
Členské státy musí pro tyto účely stanovit 
přiměřené lhůty na výmaz údajů. Za všech 
okolností je třeba respektovat soukromí a 
intimitu zaměstnanců. Vyšetřování náleží 
k tomu příslušným orgánům.
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b) Otevřené elektronické sledování 
s optickými a akustickými indikátory 
veřejně nepřístupných částí podniků, jež 
zaměstnancům slouží převážně 
k soukromým účelům, jako jsou zejména 
sanitární prostory, šatny a prostory 
určené k odpočinku a spánku, je 
nepřístupné. V každém je případě 
zakázáno tajné sledování.
c) Pokud podniky nebo orgány sbírají 
nebo zpracovávají v rámci zdravotních 
vyšetření nebo kontrol způsobilosti osobní 
údaje, musí uchazeči nebo zaměstnanci 
předem objasnit, pro jaké účely budou tyto 
údaje použity, a zajistit, aby jim aby tyto 
údaje posléze spolu s výsledky sděleny a 
na požádání vysvětleny. Získávání údajů 
pro účely genetického testování a analýz 
je naprosto zakázáno.
d) Kolektivní smlouvy mohou stanovit, zda 
a v jakém rozsahu lze využívat telefon, e-
mail, internet a jiné telekomunikační 
služby i k soukromým účelům. Pokud to 
kolektivní dohoda blíže neupravuje, 
zaměstnavatel se dohodne bezprostředně 
se zaměstnancem. Je-li soukromé 
používání těchto služeb povoleno, slouží 
zpracovávání souvisejících údajů zejména 
k zajištění bezpečnosti údajů, řádného 
fungování telekomunikačních sítí a služeb 
a k fakturaci. Odchylně od třetí věty 
mohou členské státy ze zákona takové 
zpracovávání údajů povolit, jestliže 
dokumentované skutečnosti potvrzují 
důvodné podezření, že se zaměstnanec 
v průběhu pracovního poměru dopustil 
trestného činu nebo jiného závažného 
porušení povinností, k jehož odhalení je 
nutné zahájit šetření vedené takovým 
způsobem a v takovém rozsahu, který je 
přiměřený účelu. Členské státy musí pro 
tyto účely stanovit přiměřené lhůty na 
výmaz údajů. Za všech okolností je třeba 
respektovat soukromí a intimitu 
zaměstnanců. Vyšetřování náleží k tomu 
příslušným orgánům.
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e) Zařazování zaměstnanců, zejména 
členů odborů, na černé listiny je 
nepřípustné.

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Martin Kastler

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
tohoto nařízení, obsahují právní předpisy 
členských států uvedené v odstavci 1 
přinejmenším následující minimální 
normy:
– Zpracovávání údajů o zaměstnancích 
bez jejich vědomí je nepřípustné. 
Odchylně od první věty mohou členské 
státy ze zákona takové zpracovávání údajů 
povolit, jestliže dokumentované 
skutečnosti potvrzují důvodné podezření, 
že se zaměstnanec v průběhu pracovního 
poměru dopustil trestného činu, k jehož 
odhalení je nutné zahájit šetření vedené 
takovým způsobem a v takovém rozsahu, 
který je přiměřený účelu. Členské státy 
musí pro tyto účely stanovit přiměřené 
lhůty na výmaz údajů. Za všech okolností 
je třeba respektovat soukromí a intimitu 
zaměstnanců.
– Elektronické sledování s optickými a 
akustickými indikátory veřejně 
nepřístupných částí podniků, jež 
zaměstnancům slouží převážně 
k soukromým účelům, jako jsou zejména 
sanitární prostory, šatny a prostory 
určené k odpočinku a spánku, je 
nepřípustné. Jinak je elektronické 
sledování s optickými a akustickými 
indikátory veřejně nepřístupných částí 
podniků přípustné, pokud je o něm 
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informováno a pokud je potřeba 
k ochraně oprávněných zájmů správce a 
přiměřeně chrání zájmy a práva 
dotčených stran.
– Pokud podniky zpracovávají v rámci 
zdravotních vyšetření nebo kontrol 
způsobilosti osobní údaje, musí uchazeči 
nebo zaměstnanci předem sdělit, pro jaké 
účely budou tyto údaje použity a tyto účely 
vysvětlit, jakož i sdělit a vysvětlit výsledky 
případných takových vyšetření či kontrol 
způsobilosti. Získávání údajů pro účely 
genetického testování a analýz je 
zakázáno. Shromažďování a zpracovávání 
osobních údajů v rámci zdravotních 
vyšetření či kontrol způsobilosti musí být 
nezbytné pro existenci pracovního vztahu.
– Používání telefonu, e-mailu, internetu či 
jiných telekomunikačních služeb 
k soukromým účelům může být upraveno 
kolektivní dohodou. Pokud to kolektivní 
dohoda blíže neupravuje, může se 
zaměstnavatel dohodnout bezprostředně 
se zaměstnancem. Je-li soukromé 
používání těchto služeb povoleno, slouží 
zpracovávání souvisejících údajů 
výhradně k zajištění bezpečnosti údajů, 
řádného fungování telekomunikačních 
sítí a služeb a k fakturaci. Odchylně od 
třetí věty mohou členské státy ze zákona 
takové zpracovávání údajů povolit, jestliže 
dokumentované skutečnosti potvrzují 
důvodné podezření, že se zaměstnanec 
v průběhu pracovního poměru dopustil 
trestného činu, k jehož odhalení je nutné 
zahájit šetření vedené takovým způsobem 
a v takovém rozsahu, který je přiměřený 
účelu. Členské státy musí pro tyto účely 
stanovit přiměřené lhůty na výmaz údajů. 
Za všech okolností je třeba respektovat 
intimitu zaměstnanců.

Or. de
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Pozměňovací návrh 94
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
tohoto nařízení, splňují právní předpisy 
členských států uvedené v odstavci 1 
přinejmenším následující minimální 
normy:
a) Údaje by měly být zpracovány 
spravedlivým a zákonným způsobem a 
měly by být získávány pouze pro 
stanovené a zákonné účely; měly by být 
zpracovávány pouze údaje nezbytné pro 
plnění nebo k uzavření smlouvy, jejíž je 
subjekt údajů stranou, nebo pro soulad 
s jakoukoli právní povinností, jíž správce 
údajů podléhá, nebo pokud jsou údaje 
nezbytné pro ochranu stěžejních zájmů 
subjektu údajů nebo je to nezbytné pro 
vykonávání spravedlnosti nebo jsou údaje 
nezbytné pro účely oprávněných zájmů 
správce údajů, a to pod podmínkou, že 
takové zpracování nenarušuje práva a 
svobody či oprávněné zájmy subjektu 
údajů; údaje by měly být vhodné a 
přiměřené a neměly by být uchovávány po 
delší dobu, než která je nezbytná pro 
účely, pro něž jsou zpracovávány.
b) Pokud má správce údajů v úmyslu 
zpracovávat citlivé osobní údaje, musí 
splňovat další podmínky: za všech 
okolností je třeba respektovat soukromí a 
intimitu subjektu údajů; zpracování je 
nezbytné pro účely souladu s pracovním 
právem nebo případně k založení, výkonu 
či obraně zákonných práv.
c) Pro účely zpracování musí být 
subjektům údajů poskytnuty informace o 
účelu zpracování a tyto informace musí 
zahrnovat: podrobnosti o správci údajů; 
účely zpracování, včetně podrobností o 
veškerých příjemcích osobních údajů a o 
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jejich účelech;
d) Správci údajů musí zavést vhodná 
technická a organizační opatření pro 
ochranu jimi zpracovávaných osobních 
údajů před zničením, ztrátou, 
neoprávněným přístupem či zveřejněním.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Minodora Cliveti

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Právní ustanovení členských států 
uvedená v odstavci 1 zahrnují následující 
minimální normy:
a) Osobní údaje jsou zpracovávány 
zákonným a spravedlivým způsobem a 
pouze z důvodů, jež mají přímou 
souvislost s pracovním poměrem 
zaměstnance. Pokud mají být osobní 
údaje zpracovány pro jiné účely než pro 
ty, pro něž byly shromážděny, měl by 
zaměstnavatel zajistit, aby nebyly použity 
způsobem neslučitelným s jejich 
původním účelem, a přijmout nezbytná 
opatření k zabránění nedorozuměním 
způsobeným změnou souvislostí. 
Zaměstnavatel by neměl shromažďovat 
osobní údaje týkající se sexuálního života, 
politických názorů, víry či jiného 
přesvědčení a trestních postihů 
zaměstnance.
b) Osobní údaje shromážděné v souvislosti 
s technickými nebo organizačními 
opatřeními pro zajištění bezpečnosti a 
řádného fungování automatických 
informačních systémů by neměla být 
použita ke kontrole chování zaměstnanců. 
Osobní údaje shromažďované 
prostřednictvím elektronického sledování 
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by neměly být jediným kritériem pro 
hodnocení pracovního výkonu.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souvislosti se zaměstnáním je 
zpracovávání či používání osobních údajů 
za účelem stálé kontroly zaměstnanců, 
profilování zaměstnanců (kapitola III 
oddíl 4), sestavování a předávání černých 
listin zaměstnanců, kontroly výkonnosti a 
chování nebo přípravy výpovědi pro 
případ nemoci nepřípustné; v tomto 
ohledu je nutné chránit ve stejné míře 
údaje uchazečů o zaměstnání.

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou při přijímání 
právních předpisů uvedených v odstavci 1 
stanovit výjimky či odchylky od 
ustanovení tohoto nařízení týkající se 
zpracovávání osobních údajů v souvislosti 
se zaměstnáním.

Or. en
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Odůvodnění

Systémy trhu práce a systémy průmyslových vztahů se v jednotlivých členských státech liší. 
V některých členských státech je tradičně široce využívána úprava pracovních vztahů a 
pracovního života prostřednictvím právních předpisů, zatímco v jiných členských státech 
dohodnou pravidla týkající se pracovních vztahů a pracovního života sociální partneři 
prostřednictvím kolektivních smluv.

Pozměňovací návrh 98
Paul Murphy

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy usilující o úpravu 
zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním 
prostřednictvím právních předpisů by 
měly ve všech fázích navrhování a 
uplatňování nových pravidel a předpisů 
zapojovat odbory a zástupce zaměstnanců. 
Jakákoli nová pravidla a předpisy by měly 
zajistit příznivější podmínky pro práva 
zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Stephen Hughes

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
tohoto nařízení, zahrnují právní 
ustanovení členských států:

a) opatření pro zákaz utajovaného 
monitorování a sledování činností na 
pracovišti prostřednictvím používání 
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technologií, jako je identifikace na 
rádiové frekvenci;
b) pravidla zakazující jakožto trestný čin 
využívání údajů pro zařazení na černou 
listinu, prověření zaměstnance před 
přijetím nebo zabránění v získání 
zaměstnání, neboť se jedná o porušení 
základních práv, které má zničující 
dopady nejen na pracovníka, ale také na 
jeho širší rodinu, pokud je jim nezákonně 
zamítnut přístup k zaměstnání, a tudíž 
finanční příjem;
c) opatření k zajištění, aby osoba či 
podnik, u nichž bude zjištěno, že vedly 
černou listinu, byly citelně postiženy. 
Tento postih zahrnuje neudělování grantů 
a finančních prostředků EU a vyloučení 
z účasti na výběrových řízeních na jiné 
veřejné zakázky na úrovni EU, členských 
států či orgánu veřejné moci, a to až do 
skončení všech soudních řízení, plného 
vyplacení veškerých náhrad všem obětem 
a předložení spolehlivého důkazu, že 
dotčená organizace tuto kulturu 
protiprávního jednání odstranila.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Otevřené elektronické sledování 
s optickými a akustickými indikátory 
veřejně nepřístupných částí podniků, jež 
zaměstnancům slouží převážně 
k soukromým účelům, jako jsou zejména 
sanitární prostory, šatny a prostory 
určené k odpočinku a spánku, je 
zakázáno. V každém je případě zakázáno 
tajné sledování. Na jakékoli sledování 
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v prostorech, které jsou otevřené 
veřejnosti, se upozorní viditelným 
způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být stanoveno, že jakékoli sledování uvedených prostorů v podniku není dovoleno a 
že sledování veřejných míst v podniku může být prováděno pouze za předpokladu, že je na ně 
viditelným způsobem upozorněno.

Pozměňovací návrh 101
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přijatá opatření musí být přiměřená 
sledovanému cíli. Při náboru musí mít 
tato přijatá opatření nutně přímou 
souvislost s nabízeným zaměstnáním nebo 
s posouzením profesních dovedností. 
V každém případě je pracovník 
informován o použitých metodách a 
důvěrné povaze údajů. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Účel zpracování takových údajů musí 
mít přímou souvislost s důvodem, pro nějž 
byla shromážděna, a musí mít i nadále 
souvislost se zaměstnáním. Profilování 
nebo používání pro druhotné účely není 



PE500.581v01-00 56/67 AM\919880CS.doc

CS

dovoleno.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Minodora Cliveti

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Zaměstnavatelé by v souladu 
s vnitrostátním právem či zvyklostmi a 
případně v souladu s příslušnými 
kolektivními dohodami měli předem plně 
informovat či konzultovat své 
zaměstnance nebo jejich zástupce ohledně 
zavedení nebo úpravy automatizovaných 
systémů pro shromažďování a používání 
osobních údajů zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Aniž jsou dotčena informační a 
spolurozhodovací práva stanovená ve 
vnitrostátním pracovním právu, přísluší 
zástupcům zájmových skupin podniku a 
evropské radě zaměstnanců tato práva:
a) právo na spolurozhodování při 
jmenování inspektora ochrany údajů 
podniku (článek 35 a násl.),
b) právo na pravidelné poradenství a 
informování ze strany inspektora ochrany 
údajů podniku,
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c) právo na zastupování dotčených 
zaměstnanců před řádným vnitrostátním 
soudem (článek 73) a možnost hromadné 
žaloby (článek 75),
d) právo na spolurozhodování při 
vytváření závazných vnitřních předpisů 
podniku (článek 43).

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy mohou stanovit, že 
záležitosti uvedené v čl. 82 odst. 1 mohou 
být vymezeny rovněž kolektivními 
dohodami vyjednanými a uzavřenými na 
vnitrostátní úrovni sociálními partnery.

Or. en

Odůvodnění

EU nemá pravomoc k harmonizaci systémů trhu práce a systémů průmyslových vztahů, jež 
existují v členských státech. V zájmu respektování rozdílů mezi systémy členských států by toto 
nařízení nemělo bránit členským státům v zachování a uplatňování ustanovení o ochraně 
údajů v souvislosti se zaměstnáním, jež stanoví právní předpisy, nebo – v členských státech, 
kde byla tato ustanovení dohodnuta vnitrostátními sociálními partnery – kolektivní dohody.

Pozměňovací návrh 106
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 b. Kromě ustanovení kapitoly IV oddílu 
4 požívá inspektor ochrany údajů zvláštní 
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ochranu proti propuštění a diskriminaci. 
Orgány a podniky kromě toho zajistí, aby 
mohl inspektor ochrany údajů vykonávat 
svou činnost v plném rozsahu nezávisle, 
tak jak stanoví čl. 36 odst. 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Martin Kastler

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Vedle pravidel kapitoly IV se na 
inspektora ochrany údajů vztahuje zákaz 
diskriminace.

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Údaje o zdravotním stavu mohou být 
použity pouze v souvislosti se způsobilostí 
vykonávat pracovní činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy stanoví vhodná pravidla 
a provádějí kontroly, které podnikům 
zabrání v tom, aby některé zaměstnance 
zařazovaly z důvodu jejich politické 
orientace nebo zapojení do činnosti 
odborů či příslušnosti k nim na černé 
listiny, jež jsou s cílem znevýhodnit tyto 
zaměstnance poskytovány dalším 
podnikům; členské státy stanoví účinné 
sankce pro podniky, jež takové seznamy 
vytvářejí, předávají nebo od jiných 
podniků přijímají či požadují.

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Martin Kastler

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 c. Předávání osobních údajů 
zaměstnanců mezi podniky se 
samostatnou právní subjektivitou v rámci 
skupiny podniků a s odborníky v právní a 
daňové oblasti je přípustné, pokud slouží 
podnikovým zájmům a provádění účelově 
vázaných administrativních postupů a 
pokud není v rozporu s oprávněnými 
zájmy subjektu údajů. Předávání je 
přípustné rovněž tehdy, pokud je to 
potřebné pro plnění vlastních úkolů 
příjemce, pokud příjemce podléhá povinné 
mlčenlivosti, a dále pokud umožňuje 
vyúčtování výplatních pásek 
prostřednictvím daňového poradce popř. 
poskytování osobních údajů v rámci 
pracovněprávních sporů advokátovi nebo 
lékařských podkladů znalci. Jsou-li údaje 
zaměstnanců předávány do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci, uplatní se 
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postup podle kapitoly V.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 c. Předávání a zpracovávání osobních 
údajů zaměstnanců mezi podniky se 
samostatnou právní subjektivitou v rámci 
skupiny podniků a s odborníky v právní a 
daňové oblasti je přípustné, pokud slouží 
podnikovým zájmům a provádění účelově 
vázaných pracovních či správních 
postupů a pokud není v rozporu s 
oprávněnými zájmy subjektu údajů. Jsou-
li údaje zaměstnanců předávány do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, 
uplatní se postup podle kapitoly V.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Vedle ustanovení kapitoly IV oddílu 4 
má inspektor ochrany údajů nárok na 
příslušnou odbornou přípravu, již uhradí 
společnost, a bude mu poskytnuta náležitá 
doba pro výkon příslušných povinností, 
pokud přesahují jeho obecné úkoly. 
Vnitrostátní a evropské rady zaměstnanců 
jsou konzultovány ve věci jmenování 
inspektora ochrany údajů a mají právo 
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vést s ním průběžnou konzultaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 d. Čl. 7 odst. 4 se nepoužije, jestliže 
zpracování údajů má za cíl převážně 
právní nebo hospodářské výhody pro 
zaměstnance.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Martin Kastler

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Souhlas zaměstnance se 
zpracováváním osobní údajů neposkytuje 
právní základ v případě, že mezi 
postavením subjektu údajů a správcem 
existuje značná nerovnováha, resp. pokud 
je vzhledem k této nerovnováze 
nepravděpodobné, že byl souhlas 
poskytnut svobodně.

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Nadja Hirsch
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Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 d. Čl. 7 odst. 4 se nepoužije, jestliže 
zpracování údajů má přinášet 
zaměstnancům právní nebo hospodářské 
výhody.

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. S údaji uvedenými v žádostech o 
zaměstnání se s ohledem na ochranu 
údajů zachází stejně jako s údaji 
poskytnutými zaměstnanci.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
tohoto nařízení, zahrnují právní 
ustanovení členských států:
– pravidla zakazující jakožto trestný čin 
využívání údajů pro zařazení na černou 
listinu, prověření zaměstnance před 
přijetím nebo zabránění v získání 
zaměstnání
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– opatření k zajištění, aby osoba či 
společnost, u níž bude zjištěno, že vede 
černou listinu, byla citelně postižena.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez zbytečného odkladu 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez zbytečného odkladu 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavců 1 a 1a, a bez zbytečného odkladu 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Traian Ungureanu
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Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez zbytečného odkladu 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez zbytečného odkladu 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou, a to s ohledem na 
zásadu subsidiarity.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Traian Ungureanu

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu účinnosti by měla být 
v souvislosti se zaměstnáním v rámci 
členských států pro zaměstnavatele 
stanovena minimální kritéria pro 
uplatňování ochrany údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Traian Ungureanu

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V souvislosti s přeshraničním 
zaměstnáváním a pro zajištění 
transparentnosti by se v případě, že je 
uvažováno o přesunu osobních údajů do 
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třetích zemí nebo k mezinárodním 
organizacím, měla uplatnit kritéria 
obsažená v kapitole V.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o záruky 
pro zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o záruky 
pro zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Olle Ludvigsson
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Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o záruky 
pro zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

3. Toto nařízení uznává úlohu sociálních 
partnerů. V zemích, ve kterých je regulace 
mezd a jiných pracovních podmínek 
ponechána jednotlivým stranám na 
pracovním trhu prostřednictvím 
kolektivních smluv, je třeba při 
uplatňování čl. 6 odst. 1 písm. f) 
konkrétně zvážit povinnosti a práva 
sociálních partnerů, které z kolektivních 
smluv vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Aby systém kolektivního vyjednávání řádně fungoval, musí mít odbory možnost dohlížet na 
dodržování kolektivních smluv. V současné době se tak děje v rámci čl. 7 písm. f) směrnice 
95/46/ES. Článek 7 písm. f) uznává oprávněný zájem třetí strany na zpracovávání osobních 
údajů. Zaměstnavatel je většinou považován za správce a odbory za třetí stranu.

Pozměňovací návrh 126
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o záruky 
pro zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 výlučně za účelem dalšího 
vymezení kritérií a požadavků k zajištění 
technických a bezpečnostních norem, 
pokud jde o zpracovávání osobních údajů 
za účely uvedenými v odstavcích 1 a 4. 
Přitom je nutné zohlednit náklady na 
provádění, rizika vyplývající ze 
zpracovávání a potřebu ochrany údajů 
v jednotlivých případech.
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Or. de

Pozměňovací návrh 127
Traian Ungureanu

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o záruky
pro zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 výlučně za účelem dalšího 
vymezení kritérií a požadavků, jež zajistí
zohlednění nejaktuálnějšího vývoje 
v oblasti techniky a zabezpečení, pokud 
jde o zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavcích 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Na návrh Komise přezkoumají 
Evropský parlament a Rada článek 82 
tohoto nařízení nejpozději do dvou let ode 
dne stanoveného v čl. 91 odst. 2. Použijí 
postup stanovený v článku 294 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Or. de


