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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta predkladané nariadenie a jeho cieľ ďalej harmonizovať ochranu údajov v 
Európskej únii. 

Predkladané stanovisko má tento cieľ: Je jasné, že rozsiahla európska ochrana údajov 
zamestnancov sa nedá upraviť jedným článkom. Skôr ide o to, stanoviť určité oporné body. 
Vzhľadom na realizáciu skutočného európskeho vnútorného pracovného trhu treba v ďalšom 
kroku uvažovať o regulácii ochrany údajov zamestnancov na európskej úrovni. Na základe 
článku 288 ZFEÚ je to možné.

Hoci sa veľká časť údajov spracúvaných v EÚ týka pracovného pomeru, nariadenie sa 
ochranou údajov zamestnancov zaoberá málo. Úroveň abstraktnosti nariadenia okrem toho 
často komplikuje pochopenie pravidiel v kontexte pracovného pomeru.

Podľa spravodajkyne sa dajú brať do úvahy zložité úlohy ochrany údajov zamestnancov v 
tomto nariadení najlepšie pomocou obmedzenia stanoviska na článok 82, ktorý ponúka 
možnosť obsahového rozšírenia a zjednotenia rôznych článkov nariadenia, ktoré sa týkajú 
ochrany údajov zamestnancov. 

K článku 82 ods. 1 a odôvodneniu 124

V aktuálnom znení a najmä pokiaľ ide o oblasť ochrany údajov zamestnancov dokáže 
predkladané nariadenie ponúknuť iba minimálnu ochranu. Každý členský štát musí mať 
naďalej možnosť okrem toho poskytnúť zamestnancom výhodnejšie podmienky. Navyše 
musia kolektívne zmluvy umožňovať stanovenie takýchto noriem. Formulácia „v medziach 
tohto nariadenia“ je z viacerých dôvodov neprípustná. Po prvé je v rozpore so všeobecnou 
výnimkou z pôsobnosti článku 82 a v spojení s Komisiou navrhnutými delegovanými aktmi v 
článku 82 by mohla viesť k veľmi neprehľadnej situácii. Po druhé by to v najhoršom prípade 
mohlo znamenať, že členské štáty nie sú schopné splniť žiadne ďalšie pravidlá. Nakoniec sa 
zdá, že táto formulácia bola vybraná náhodne, vzhľadom na to, že pri ostatných výnimkách, 
napr. v oblasti médií, sa toto obmedzenie nenachádza.

K článku 82 ods. 1a 

Vzhľadom na skutočnosť, že Komisia doposiaľ nepredložila vlastný návrh k ochrane údajov 
zamestnancov a ak vezmeme do úvahy niekoľko obsahových bodov k ochrane údajov 
zamestnancov v nariadení, je nevyhnutné stanoviť minimálne európske normy pre ochranu. 
Predkladané 4 podtémy nie sú konečným zoznamom, ale iba opornými bodmi podrobného 
európskeho práva na ochranu údajov.

K článku 82 ods. 1b
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Úradník poverený ochranou osobných údajov má obrovský význam. Preto musí byť jasné, že 
svoje úlohy vykonáva bez strachu pred tlakom alebo bez vonkajšieho vplyvu a pre blaho 
zamestnancov. Z tohto dôvodu je vhodná aj ochrana proti prepusteniu a zákaz diskriminácie.

K článku 82 ods. 1c a odôvodneniu 124 a (nové)

Návrh Komisie dostatočne presne nešpecifikuje ustanovenia o prenose interných podnikových 
údajov v rámci EÚ. Ak sa zachovajú záujmy zamestnancov, malo by sa im vyhovieť.

K článku 82 ods. 1d a odôvodneniu 34

Úplné odmietnutie súhlasu ako právneho základu pre spracovanie údajov v súvislosti so 
zamestnávaním nie je riešením. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby aj v nerovných situáciách 
bol možný súhlas, keď to má pre zamestnanca pozitívne právne a hospodárske dôsledky. 

K článku 82 ods. 3

Delegované akty by sa podľa spravodajkyne mali uplatniť iba vtedy, keď treba nepodstatné 
ustanovenia súčasného nariadenia rýchlo a flexibilne prispôsobiť technickým a bezpečnostno-
technickým novinkám. Návrh Komisie to doteraz formuloval príliš obšírne. Okrem odseku 1 
by sa mal delegovanými aktmi ďalej riadiť aj nový odsek 1c. 

K článku 82 ods. 3b 

Toto osobitné ustanovenie o preskúmaní umožní nové hodnotenie. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer. Týka sa to najmä 
situácie, keď je dotknutá osoba závislá od 
prevádzkovateľa, okrem iného, keď osobné 
údaje zamestnancov sú spracúvané 
zamestnávateľom v súvislosti s ich 

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer. Týka sa to najmä 
situácie, keď je dotknutá osoba závislá od 
prevádzkovateľa, okrem iného, keď osobné 
údaje zamestnancov sú spracúvané 
zamestnávateľom v súvislosti s ich 
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zamestnávaním. Ak je prevádzkovateľom 
verejný orgán, nepomer by nastal iba pri 
určitých operáciách spracovania údajov, pri 
ktorých verejný orgán môže uložiť zo 
svojej úradnej moci povinnosť a súhlas tak 
nemožno pokladať za dobrovoľne udelený 
z hľadiska záujmov dotknutej osoby.

zamestnávaním. Pri zamestnávaní 
predstavuje spracúvanie údajov na účely, 
ktoré majúpre zamestnanca pozitívne 
právne a hospodárske dôsledky, výnimku.
Ak je prevádzkovateľom verejný orgán, 
nepomer by nastal iba pri určitých 
operáciách spracovania údajov, pri ktorých 
verejný orgán môže uložiť zo svojej 
úradnej moci povinnosť a súhlas tak 
nemožno pokladať za dobrovoľne udelený 
z hľadiska záujmov dotknutej osoby.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 124

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(124) Všeobecné zásady ochrany fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov by sa
mali uplatňovať aj v súvislosti so 
zamestnaním. Preto s cieľom upraviť 
spracúvanie osobných údajov 
zamestnancov v súvislosti so zamestnaním 
by členské štáty mali mať možnosť 
v medziach tohto nariadenia prijať 
špecifické zákonné pravidlá spracúvania 
osobných údajov v oblasti zamestnanosti.

(124) Všeobecné zásady ochrany fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov by sa 
mali uplatňovať aj v súvislosti so 
zamestnaním. S cieľom upraviť 
spracúvanie osobných údajov 
zamestnancov v súvislosti so zamestnaním 
by členské štáty mali mať možnosť pri 
zachovaní noriem, ktoré stanovuje toto 
nariadenie, prijať špecifické zákonné 
pravidlá spracúvania osobných údajov v 
oblasti zamestnanosti. Ak v členskom štáte 
existuje právny základ na usmerňovanie 
záležitostí pracovného pomeru dohodou 
medzi zástupcami zamestnancov a 
vedením podniku alebo podniku 
kontrolujúceho skupinu podnikov1

(kolektívna zmluva) alebo na základe 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/38/ES z 6. mája 2009 o zriaďovaní 
Európskej zamestnaneckej rady alebo 
postupu v podnikoch s významom na 
úrovni Spoločenstva a v skupinách 
podnikov s významom na úrovni 
Spoločenstva, malo by sa spracúvanie 
osobných údajov v kontexte zamestnania 
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riadiť aj takouto dohodou.
________________
1 Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 124a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(124a) Pre zachovanie záujmov podniku, 
ktoré priamo súvisia so zamestnávaním, 
by malo byť povolené aj spracúvanie 
údajov zamestnancov v rámci skupín 
podniku. Predpis v tomto nariadení berie 
do úvahy rozšírené postupy pri spracúvaní 
údajov zamestnancov skupín podniku.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu v medziach tohto 
nariadenia prijať v zákonnej podobe
konkrétne pravidlá upravujúce spracúvanie 
osobných údajov zamestnancov 
v súvislosti s pracovným pomerom, najmä 
na účely prijatia do zamestnania, výkonu 
pracovnej zmluvy vrátane plnenia 
zákonných povinností a povinností 
vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, ďalej 
na účely riadenia, plánovania a organizácie 
práce, ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci, ako aj na účely uplatňovania a 
využívania práv a výhod súvisiacich so 
zamestnaním na individuálnom alebo 
kolektívnom základe, a na účely ukončenia 

1. Členské štáty môžu v súlade s 
pravidlami tohto nariadenia prijať 
pomocou právnych predpisov konkrétne 
pravidlá upravujúce spracúvanie osobných 
údajov zamestnancov v súvislosti 
s pracovným pomerom, najmä na účely 
prijatia do zamestnania, výkonu pracovnej 
zmluvy vrátane plnenia zákonných 
povinností a povinností vyplývajúcich 
z kolektívnych zmlúv, kolektívnych dohôd, 
ďalej na účely riadenia, plánovania a 
organizácie práce, ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci, ako aj na účely 
uplatňovania a využívania práv a výhod 
súvisiacich so zamestnaním na 
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pracovného pomeru. individuálnom alebo kolektívnom základe, 
a na účely ukončenia pracovného pomeru.

Úroveň ochrany nesmie byť nižšia, než je 
ustanovená v tomto nariadení, najmä ak 
sa predpisy prijímajú dohodou medzi 
zástupcami zamestnancov a vedením 
podniku alebo podniku kontrolujúceho 
skupinu podnikov.
Právo členských štátov dohodnúť pre 
zamestnancov výhodnejšie ochranné 
opatrenia pri spracúvaní osobných údajov 
v súvislosti s pracovným pomerom ostáva 
zachované.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Bez toho, aby boli dotknuté  ostatné 
ustanovenia tohto nariadenia, obsahujú 
právne predpisy členských štátov uvedené 
v odseku 1 tieto minimálne normy:
a) Spracovanie údajov zamestnancov bez 
vedomia zamestnanca je neprípustné. 
Odchylne od prvej vety môžu členské štáty 
pri nariadení primeraných lehôt na 
odstránenie údajov zákonom určiť, že 
takýto prípad je prípustný, keď skutočne 
zdokumentované indície potvrdzujú 
podozrenie, že sa zamestnanec počas 
pracovného pomeru dopustil trestného 
činu, ktorý si vyžaduje skúmanie pri 
objasňovaní a druh a rozsah skúmania 
nie je vzhľadom na účel primeraný. 
Súkromie zamestnanca sa musí vždy 
rešpektovať.
b) Otvorené opticko-elektronické a 
otvorené akusticko-elektronické 
monitorovanie verejnosti neprístupných 
častí podniku, ktoré slúžia prevažne na 
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súkromné účely zamestnancov, najmä 
priestorov na vykonávanie hygienických 
potrieb, šatní, priestorov slúžiacich na 
oddych a spanie, nie je prípustné. Tajné 
monitorovanie nie je v žiadnom prípade 
prípustné.
c) V prípade, ak podniky získavajú alebo 
spracúvajú osobné údaje v rámci 
lekárskych vyšetrení alebo skúšok 
spôsobilosti, musia uchádzačovi o 
zamestnanie alebo zamestnancovi vopred 
objasniť, na čo budú tieto údaje použité, 
ktoré im potom spolu s výsledkami musia 
oznámiť a vysvetliť. Získavanie údajov na 
účely genetických testov a analýz je v 
zásade zakázané.
d) Kolektívne zmluvy môžu určiť, či a v 
akom rozsahu je povolené používanie 
telefónu, e-mailu, internetu a iných 
komunikačných prostriedkov aj na 
súkromné účely. Ak to kolektívna zmluva 
neurčuje, dohodne sa na tom 
zamestnávateľ so zamestnancom. Ak je 
povolené súkromné využívanie, 
spracúvanie údajov, ktoré sa ho týkajú, 
môže slúžiť iba na poskytovanie 
bezpečnosti údajov, zabezpečenie 
riadneho chodu telekomunikačných sietí 
a telekomunikačných služieb a na 
fakturáciu. Odchylne od  tretej vety môžu 
členské štáty pri nariadení primeraných 
lehôt na odstránenie údajov zákonom 
určiť, že takýto prípad je prípustný, keď 
skutočne zdokumentované indície 
potvrdzujú podozrenie, že sa zamestnanec 
počas pracovného pomeru dopustil 
trestného činu, ktorý si vyžaduje 
skúmanie pri objasňovaní a druh a rozsah 
skúmania nie je vzhľadom na účel 
primeraný. Súkromiezamestnanca sa 
musí vždy rešpektovať.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Na doplnenie k ustanoveniam kapitoly 
IV, oddielu 4 má úradník poverený 
ochranou osobných údajov osobitnú 
ochranu proti prepusteniu a zákaz 
diskriminácie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. Prenos osobných údajov 
zamestnancov medzi právne samostatnými 
podnikmi v rámci jednej skupiny podnikov 
je prípustné, ak slúži záujmom podniku a 
vybavovaniu účelných administratívnych 
postupov a ak nie je v rozpore s 
chránenými záujmami zainteresovaných 
strán. Ak sa prenos údajov zamestnancov 
uskutočňuje do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie, uplatňuje sa 
kapitola V.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1d. Článok 7 ods. 4 sa neuplatňuje, ak má 
spracovanie údajov pre zamestnanca 
pozitívne právne a hospodárske dôsledky.



PE498.045v01-00 10/10 PA\918358SK.doc

SK
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 86 s 
cieľom bližšie určiť kritériá a požiadavky, 
pokiaľ ide o záruky vyžadované pri
spracúvaní osobných údajov na účely 
uvedené v odseku 1.

3. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty výlučne v súlade s 
článkom 86 s cieľom bližšie určiť kritériá a 
požiadavky na poskytovanie najnovších 
technických a bezpečnostno-technických 
noriem pokiaľ ide o spracovanie 
osobných údajov na účely uvedené v 
odsekoch 1 a 1c.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Na návrh Komisie preskúma 
Európsky parlament a Rada tento článok 
najneskôr 2 roky po dátume, ktorý je 
uvedený v článku 91, ods. 2. Riadi sa pri 
tomto návrhu podľa postupu uvedeného v 
článku 294 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. de


