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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka důrazně vítá předložené nařízení a jeho účel dále harmonizovat ochranu 
osobních údajů v Evropské unii. 

Stanovisko sleduje tento cíl: Je zřejmé, že rozsáhlou evropskou ochranu údajů zaměstnanců 
nelze upravit jediným článkem. Záměrem je spíše stanovit určité opěrné body. Vzhledem 
k úspěšnosti vytvoření skutečného evropského vnitřního trhu práce je třeba v dalším kroku 
uvažovat o ochraně údajů zaměstnanců na evropské úrovni, čehož  je možné dosáhnout na 
základě provádění článku 288 SFEU.

Přestože se většina údajů zpracovávaných v EU týká jejich ochrany, otázce ochrany údajů 
zaměstnanců se v nařízení věnuje pouze malá pozornost. Vysoká úroveň abstrakce, s níž se 
v nařízení setkáváme, navíc často ztěžuje zasazení pravidel do souvislostí se zaměstnáváním.  

Z pohledu navrhovatelky by měly být vzaty v potaz veškeré výzvy spojené s ochranou údajů 
zaměstnanců v tomto nařízení nejlépe tím způsobem, že se stanovisko omezí na článek 82, 
jenž umožňuje rozšíření působnosti a sjednocení příslušných článků nařízení týkajících se 
ochrany údajů zaměstnanců. 

K čl. 82 odst. 1 a bodu odůvodnění 124

Stávající znění tohoto nařízení, zejména pokud jde o oblast ochrany údajů zaměstnanců, 
poskytuje pouze minimální úroveň ochrany. Každý členský stát však musí mít i nadále 
možnost nabídnout zaměstnancům výhodnější podmínky. Kromě toho musí kolektivní 
smlouvy stanovení takovýchto norem umožňovat. Formulaci „v mezích tohoto nařízení“ je 
nutné zamítnout, a to hned z několika důvodů. V první řadě je v rozporu s všeobecnou 
výjimkou z rozsahu působnosti článku 82 a ve spojení s navrhovanými akty v přenesené 
pravomoci svěřenými Komisi v článku 82 by mohla vést k nepřehledné situaci. Dále by to 
mohlo v nejhorším případě znamenat, že členské státy nebudou moci přijímat žádné další 
předpisy. Závěrem se jeví, že tato formulace byla zvolena náhodně vzhledem k tomu, že se 
u jiných ustanoveních o výjimce, např. v oblasti sdělovacích prostředků, s obdobným 
omezením nesetkáme. 

K čl. 82 odst. 1 písm. a

Vzhledem ke skutečnosti, že Komise dosud nepředložila vlastní návrh k ochraně údajů 
zaměstnanců a vezmeme-li v potaz několik obsahových bodů týkajících se ochrany údajů 
zaměstnanců v nařízení, je pro ochranu údajů žádoucí vytvořit celoevropské minimální 
normy. Čtyři předložené podbody nelze brát jako vyčerpávající seznam, nýbrž jako opěrné 
prvky podrobných evropských právních předpisů o ochraně údajů.  

K čl. 82 odst. 1 písm. b
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Inspektor ochrany údajů je pověřen úlohou nemalého významu. Proto je jednoznačné, že své 
povinnosti vykonává beze strachu před tlakem nebo vnějším vlivem a ve prospěch 
zaměstnanců. Zvláštní ochrana zaměstnanců před výpovědí a zákaz diskriminace jsou tedy 
nutností.

K čl. 82 odst. 1 písm. c a bodu odůvodnění 124 a (novému)

Návrh Komise dostatečným způsobem neupřesňuje ustanovení o předávání vnitřních údajů 
podniků uvnitř EU. Za předpokladu zachování zájmů zaměstnanců by jim tedy mělo být 
vyhověno.

K čl. 82 odst. 1 písm. d a bodu odůvodnění 34

Úplné vyjmutí souhlasu jakožto právního základu pro zpracování údajů v souvislosti se 
zaměstnáváním není řešením. Navrhovatelka proto navrhuje, aby byl udělen možný souhlas 
i v situacích nerovnováhy, pokud to bude mít příznivé právní a hospodářské účinky pro 
zaměstnance. 

K čl. 82 odst. 3

Akty v přenesené pravomoci by se měly podle navrhovatelky uplatňovat pouze v případě, že 
je nezbytné rychle a pružně přizpůsobit jiná, než podstatná ustanovení stávajícího nařízení 
technickým a bezpečnostním novotám. V tomto ohledu se zdá být návrh Komise formulován 
poněkud široce. Kromě odstavce 1 by se akty v přenesené pravomoci měl řídit i nový 
odstavec 1c.  

K čl. 82 odst. 3 a

Toto ustanovení o přezkumu umožní nové posouzení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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, 

(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, 
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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.

kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Výjimkou je zpracování 
údajů v zaměstnaneckém poměru, jestliže 
má 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 2
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 v souladu se standardy 
stanovenými tímto nařízením upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním. Pokud 
v některém členském státě existuje právní 
základ pro úpravu zaměstnaneckého 
poměru prostřednictvím vzájemné dohody 
mezi zástupci zaměstnanců a vedením 
podniku či řídícího podniku skupiny 
(kolektivní smlouva) 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 území 
Společenství a skupinách podniků 
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působících na území Společenství1, mělo 
by být možné zpracovávání osobních 
údajů v rámci zaměstnaneckého poměru 
upravit i formou takové dohody.
________________
1 Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28.

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124a) Pro ochranu podnikových zájmů, 
které přímo souvisejí se zaměstnaneckým 
poměrem, by mělo být povoleno 
zpracovávání údajů o zaměstnancích také 
v rámci skupin podniků. Příslušné 
ustanovení v tomto nařízení bere v potaz 
běžné postupy při zpracovávání údajů o 
zaměstnancích ve skupinách podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 4
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 

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, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem a kolektivní 
smlouvou, kolektivních dohod, řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
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a požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

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 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

Pozměňovací návrh 5
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) 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, 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.
b) Otevřené elektronické sledování 
s optickými a akustickými indikátory 
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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 získávají nebo 
zpracovávají osobní údaje v rámci 
lékařských vyšetření nebo testů 
způsobilosti, musí uchazeči o zaměstnání 
nebo zaměstnanci předem objasnit, 
k jakému účelu se tyto údaje použijí, 
a posléze je poskytnout a vysvětlit spolu 
s výsledky. 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 komunikační služby 
i k soukromým účelům. Pokud to 
kolektivní smlouva blíže neupravuje, 
zaměstnavatel se dohodne 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 
soukromí a intimitu zaměstnanců.

Or. de
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Kromě ustanovení kapitoly IV oddílu 4 
požívá inspektor ochrany údajů zvláštní 
ochranu proti propuštění a diskriminaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Předávání osobních údajů 
zaměstnanců mezi podniky se 
samostatnou právní subjektivitou v rámci 
skupiny podniků je přípustné, pokud 
slouží ¨podnikovým zájmům a provádění 
účelově vázaných administrativních 
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 8
Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Čl. 7 odst. 4 se nepoužije, jestliže 
zpracování údajů sleduje právní nebo 
hospodářské výhody pro zaměstnance.

Or. de
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Pozměňovací návrh 9
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 
nejnovějších technických 
a bezpečnostních norem, pokud jde 
o zpracovávání osobních údajů pro účely 
uvedené v odstavcích 1 a 1c.

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na návrh Komise přezkoumají 
Evropský parlament a Rada tento článek 
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


