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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Je správné, že EU má v úmyslu vytvořit rozsáhlý, soudržný a moderní rámec v oblasti 
ochrany údajů na vysoké úrovni, neboť výzev spojených s ochranou údajů je mnoho; 
například globalizace, technologický vývoj, větší internetová aktivita, intenzivnější využívání 
internetu a s tím související stále častější trestnou činností a otázky bezpečnosti.

Proto musí být v rámci příslušných právních předpisů EU (právo na ochranu osobních údajů 
bylo v článku 16 SFEU a v článku 8 Listiny základních práv uznáno jakožto samostatné 
právo) pro jednotlivce zajištěna právní jistota a důvěra v jednání správců údajů, a zejména 
také orgánů činných v trestním řízení a donucovacích orgánů, protože porušení ustanovení o 
ochraně údajů mohou vést k závažnému ohrožení základních práv a svobod jednotlivce a 
hodnot členských států. 

Evropský parlament proto vždy vycházel rovněž z toho, že základní právo na ochranu údajů a 
na soukromí zahrnuje ochranu osob také před možným sledováním nebo před zneužitím jejich 
údajů státem samotným. Je tudíž správné, že Komise navrhla rovněž směrnici „o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném 
pohybu těchto údajů“, kterou zpravodaj v zásadě vítá.

V oblasti objasňování trestných činů a výkonů trestů však musí být ochrana údajů uzpůsobena 
dalším aspektům právního státu, které jsou odvozeny od státního monopolu legitimního násilí. 
Právo na ochranu osobních údajů v oblasti předcházení hrozbám a posilování a zajišťování 
všeobecné bezpečnosti a odhalování trestných činů a jejich trestání musí být přizpůsobeno 
úkolům státu a zajistit, aby stát mohl tyto úkoly plnit ve prospěch všech občanů ještě účinněji.

Právní úprava v oblasti ochrany údajů se na evropské úrovni obecně vyznačuje rozdílnými 
pravomocemi:
V oblasti bývalého prvního pilíře existuje velmi silná pravomoc odvozená od vnitřního trhu.
V oblasti bývalého třetího pilíře není hlavní otázkou společné sdílení, nýbrž spolupráce. Proto 
i zde rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV stanovilo nejpřísnější minimální normy.

Kromě toho se právě v oblasti policejní a soudní spolupráce právní tradice členských států EU 
po staletí vyvíjely zcela odlišně, a proto je v této citlivé oblasti nutné vytvořené vnitrostátní 
struktury a tradice měnit evropskými předpisy jen opatrně a postupně.

Pokud jde o oblast působnosti článku 16 SFEU, panuje nadále situace, která dosud 
v evropském právu na ochranu údajů nebyla rozhodnutími nejvyšších soudů vyjasněna a jejíž 
spornost přetrvává, a proto existuje také právní nejistota, která by podle názoru zpravodaje 
měla být vyřešena pragmaticky: 
zatímco čl. 16 odst. 2 SFEU přiznává EU pouze jednu pravomoc v rámci oblasti působnosti 
práva Unie, návrh směrnice Komise začleňuje vnitrostátní výměnu údajů do oblasti 



PE502.007v03-00 4/53 AD\933622CS.doc

CS

působnosti této směrnice. Do této pravomoci však nelze zařadit vnitrostátní zpracovávání 
údajů v policejní oblasti (článek 87 SFEU).
Zvláštností ochrany údajů je, že má horizontální účinek a že může zasahovat do oblastí, nad 
kterými nemá EU neomezenou pravomoc, a může tak tedy porušovat zásadu subsidiarity.

Na základě výše uvedených důvodů se zpravodaj domnívá, že by směrnice měla stanovit 
pouze minimální normy. Otázka „pouze přeshraniční“ nebo „rovněž vnitrostátní“ ochrany 
údajů tak bude v praxi překonána; ochrana údajů na vysoké úrovni tak může zůstat zcela 
zachována.

Aby však byla i v této oblasti zachována rovnováha ochrany údajů jakožto základního práva, 
je na druhou stranu nutné posílit práva jednotlivce a jasně tato práva ve směrnici vymezit. Je 
nutné stanovit zásady transparentnosti a kontroly, avšak ty nesmějí být v rozporu 
s předcházením hrozbám a trestním stíháním.

V zájmu zajištění rovnováhy mezi zachováním monopolu legálního násilí, zárukami veřejné 
bezpečnosti a pořádku a fyzickou integritou jednotlivce na jedné straně a právem na ochranu 
údajů na straně druhé považuje zpravodaj za nezbytné následující změny:

Kapitola I

� Do oblasti působnosti bude začleněno předcházení ohrožení (článek 1)

� Členským státům bude výslovně dovoleno, aby stanovily přísnější normy (článek 1). 
Cílem směrnice není harmonizace, ale stanovení minimálních norem.

� Oblast působnosti bude rozšířena na orgány, instituce a agentury Unie (článek 2). 

Kapitola II

� Znění ústředního oddílu, který se týká zásad zpracovávání údajů, se přizpůsobuje 
obecnému nařízení o ochraně údajů. Tyto zásady by měly být ve vzájemném souladu 
ve smyslu „balíčkového přístupu“ (článek 4).

� Článek 5 se vypouští, neboť se jím zvyšuje byrokracie a náklady pro členské státy, 
zároveň však chybí ustanovení o právních následcích.

� Stanovení účelu zpracování údajů je důležitou zásadou práva na ochranu údajů. 
Články 6 a 7 jsou zásadně přepracovány a rozšířeny o znění rámcového rozhodnutí 
2008/977/SVV (zde: článek 8 (věcná správnost), článek 3 (zásada účelu) a článek 13 
(účel, pokud jde o údaje z jiných států EU).
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Kapitola III

Změny v kapitole III se zaměřují na nutnost individuálního dotčení a individuálních, 
konkrétních dotazů týkajících se uchovávaných informací. 

� Možnost omezit právo na přístup k informacím (článek 12) se omezuje pouze na 
jednotlivé případy na základě přezkumu, čímž dochází k posílení práv jednotlivce. 

� Právo na informace, pokud o ně nebylo zažádáno, se v okamžiku sběru údajů omezuje 
ve prospěch právní úpravy členských států. 

� Právo na výmaz a opravu je přeformulováno a posíleno. Zároveň se však zavádějí 
výjimky z práva na výmaz, jako je např. právní povinnost uchovávat údaje.

Kapitola IV

� Článek 20 „Společní správci“ se vypouští, neboť tento článek snižuje úroveň ochrany 
údajů. Ve vnějších vztazích by měla být ku prospěchu subjektu údajů společná 
odpovědnost obou zpracovatelů zachována. 

� Článek 23 „Dokumentace“ se v návaznosti na článek 10 rámcového rozhodnutí 
2008/977/SVV zpřísňuje. V důsledku toho se vypouští článek 24 „Vedení záznamů“.

�  Článek 27 „Bezpečnost zpracovávání“ se přizpůsobuje znění článku 22 rámcového 
rozhodnutí.

� Na základě článku 23 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV se jako nový článek 28a 
vkládá „předchozí konzultace/Privacy Impact Assessment“.

� Případy narušení bezpečnosti jsou nadále ohlašovány pouze orgánu dozoru, nikoli 
subjektu údajů (články 28 a 29). 

Kapitola V 

� Článek 35b přebírá ustanovení článku 13 rámcového rozhodnutí a obsahuje zvláštní 
úpravu zacházení s údaji, jež pocházejí z jiných členských států.

� Článek 36 je přeformulován; v přísně vymezených jednotlivých případech musí být 
předání údajů třetím státům i přes zamítavé rozhodnutí o přiměřenosti za přísných 
podmínek možné, a to v zájmu ochrany prvořadých hodnot, jako je lidský život.
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Kapitola VIII

� Právo sdružení na podání stížnosti, které upravuje článek 50, se vypouští. Rozhodující 
pro podání stížnosti musí být podmínka osobní dotčenosti a konkrétního případu.

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

� Zde je potřeba přepracovat návrh Komise v tom smyslu, aby pro vydávání aktů 
v přenesené pravomoci a prováděcích aktů platily jednotné předpisy a nedocházelo 
k přesouvání pravomocí. Podobně jako u plánovaných změn návrhu obecného 
nařízení o ochraně údajů (COM(2012)0011) jsou zde upřednostňovány právní akty 
v přenesené pravomoci nebo se rozhodnutí přesouvá na úroveň členských států.

Mimosmluvní odpovědnost

� Může se stát, že Evropská komise přijme chybné rozhodnutí ohledně přiměřenosti 
úrovně ochrany údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, a dojde tak ke 
vzniku škody. Tato možnost by ve směrnici měla být zmíněna. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti 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 směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pro účely zajištění účinné justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce má zásadní význam zajištění 
jednotné a vysoké úrovně ochrany 
osobních údajů fyzických osob a usnadnění 
výměny osobních údajů mezi příslušnými 
orgány členských států. V tomto ohledu 
musí být ve všech členských státech
rovnocenná úroveň ochrany práv a 
svobod fyzických osob v souvislosti se 

(7) Pro účely zajištění účinné justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce má zásadní význam zajištění 
jednotné a vysoké úrovně ochrany 
osobních údajů fyzických osob a usnadnění 
výměny osobních údajů mezi příslušnými 
orgány členských států. V tomto ohledu 
musí být ve všech členských státech při 
každém zpracování osobních údajů 
příslušnými orgány pro účely prevence, 



AD\933622CS.doc 7/53 PE502.007v03-00

CS

zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů. Účinná ochrana osobních 
údajů v celé Unii vyžaduje posílení práv 
subjektů údajů a povinností těch, kteří 
zpracovávají osobní údaje, ale také stejné 
pravomoci při sledování a zajišťování 
souladu s pravidly ochrany osobních 
údajů v členských státech.

vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů zajištěny 
minimální standardy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké.
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, zejména v oblasti 
bezpečnosti státu, nebo na údaje 
zpracovávané orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, jako je Europol nebo 
Eurojust.

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké.
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, zejména v oblasti 
bezpečnosti státu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných fyzických osob. Při 
určování, zda je fyzická osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci dané 
osoby. Zásady ochrany údajů by se neměly 
uplatňovat na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

(16) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných fyzických osob. Při 
určování, zda je fyzická osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba, jež spolupracuje se správcem,
použijí pro identifikaci dané osoby. Zásady 
ochrany údajů by se neměly uplatňovat na 
údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Při zpracovávání osobních údajů 
v oblasti justiční spolupráce v trestních 
věcech a policejní spolupráce se přirozeně 
jedná o subjekty údajů různých kategorií. 
Proto by se mělo pokud možno 
jednoznačně rozlišovat mezi osobními 
údaji různých kategorií subjektů údajů, 
jako jsou podezřelé osoby, osoby 
odsouzené za trestný čin, oběti a třetí 
osoby, např. svědci, osoby, které mohou 
poskytnout informace o trestných činech 
nebo o kontaktu či společníkovi podezřelé 
osoby a odsouzeného pachatele.

vypouští se

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24



AD\933622CS.doc 9/53 PE502.007v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V mezích možností by se měly osobní 
údaje rozlišovat podle stupně přesnosti a 
spolehlivosti. Měla by se rozlišovat fakta 
od osobních hodnocení, aby se zajistila 
jak ochrana jednotlivců, tak kvalita a 
spolehlivost informací zpracovávaných 
příslušnými orgány.

vypouští se

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Při vytváření podrobných pravidel 
týkajících se formy a postupů ohlašování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů by měly být náležitě zohledněny 
okolnosti případu, včetně otázky, zda byly 
osobní údaje chráněny vhodnými 
technickými ochrannými opatřeními, jež 
pravděpodobnost zneužití účinně omezují. 
Tato pravidla a postupy by navíc měly vzít 
v úvahu oprávněné zájmy příslušných 
orgánů v případech, kdy by předčasné 
zveřejnění mohlo zbytečně ztížit 
vyšetřování okolností narušení.

vypouští se

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Členské státy by měly zajistit, aby se 
předávání údajů do třetích zemí 
uskutečnilo jen tehdy, je-li to nezbytné pro 
účely prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a 
je-li správce ve třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci příslušným 

(45) Členské státy by měly zajistit, aby se 
předávání údajů do třetích zemí 
uskutečnilo jen tehdy, je-li to nezbytné pro 
účely prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a 
je-li správce ve třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci příslušným 
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orgánem ve smyslu této směrnice.
K předávání může dojít v případech, kdy 
Komise rozhodla, že daná třetí země nebo 
mezinárodní organizace zajišťuje 
přiměřenou úroveň ochrany, nebo pokud 
byly stanoveny vhodné záruky.

orgánem ve smyslu této směrnice.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Ačkoli se tato směrnice vztahuje také 
na činnosti vnitrostátních soudů, neměly by 
být orgány dozoru příslušné k dozoru nad 
zpracováním osobních údajů, pokud soudy 
jednají v rámci svých soudních pravomocí, 
aby byla zachována nezávislost soudců při 
výkonu jejich soudních úkolů. Tato 
výjimka by však měla být omezena na čistě 
soudní činnosti v soudních řízeních a 
neměla by se vztahovat na jiné činnosti, 
do kterých mohou být soudci v souladu 
s vnitrostátním právem zapojeni.

(55) Ačkoli se tato směrnice vztahuje také 
na činnosti vnitrostátních soudů, neměly by 
být orgány dozoru příslušné k dozoru nad 
zpracováním osobních údajů, pokud soudy 
jednají v rámci svých soudních pravomocí, 
aby byla zachována nezávislost soudců při 
výkonu jejich soudních úkolů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Vzhledem k tomu, že cílů této 
směrnice, totiž ochrany základních práv a 
svobod fyzických osob a zejména jejich 
práva na ochranu osobních údajů a 
zajištění volného pohybu osobních údajů 
mezi příslušnými orgány v rámci Unie, 
nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států, a proto jich lze z důvodu 
rozsahu a účinků tohoto opatření lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 

vypouští se
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Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Aby bylo zajištěna komplexní a 
jednotná ochrana osobních údajů v Unii, 
měly by být mezinárodní dohody uzavřené 
členskými státy před vstupem této 
směrnice v platnost změněny v souladu s 
touto směrnicí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Touto směrnicí se stanoví pravidla pro 
ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů.

1. Touto směrnicí se stanoví pravidla pro 
ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem předcházení hrozbám, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů a výkonu trestů.

Odůvodnění

Při policejním předcházení hrozbám nastávají problémy při vymezování oblastí působnosti 
směrnice a nařízení. Pokud není hrozící nebezpečí trestně postižitelné, a policie tudíž nemůže 
zabránit trestnému činu ve smyslu čl. 1 odst. 1 návrhu směrnice, nelze směrnici použít (např. 
v případě pohřešovaných osob nebo pachatelů sebevraždy). Předpisy obecného nařízení o 
ochraně údajů jsou pro předcházení hrozbám zcela nevhodné.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy v souladu s touto 
směrnicí:

2. Minimální požadavky této směrnice 
nebrání členským státům v tom, aby 
ponechaly v platnosti nebo přijaly 
ustanovení na ochranu osobních údajů, 
která zajišťují vyšší standard ochrany.

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být vytvoření celoevropských minimálních norem ochrany, a nikoli 
nahrazení stávajících vnitrostátních předpisů. Členským státům proto musí být výslovně 
povoleno přijímat přísnější ustanovení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťují, aby z důvodu ochrany 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů nebyla 
omezena ani zakázána výměna osobních 
údajů příslušnými orgány v rámci Unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie.

vypouští se

Odůvodnění

Směrnice by se měla vztahovat i na orgány a subjekty EU.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat 
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba použijí 
pro identifikaci dané osoby, zejména s 
odkazem na identifikační číslo, lokalizační 
údaje, elektronické identifikátory nebo s 
odkazem na jeden či více zvláštních prvků 
její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat 
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba, která se 
správcem spolupracuje, použijí pro 
identifikaci dané osoby, zejména s 
odkazem na identifikační číslo, lokalizační 
údaje, elektronické identifikátory nebo 
s odkazem na jeden či více zvláštních 
prvků její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a výslovný 
projev vůle, kterým subjekt údajů dává 
buď v podobě prohlášení nebo jiného 
jednoznačného potvrzení svého souhlasu 
se zpracováním svých osobních údajů;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zavádí užší chápání souhlasu subjektu údajů. I když v zásadě občan a stát 
nemohou mít stejné postavení, může souhlas v konkrétním případě posloužit jako odůvodnění, 
například při hromadných testech DNA.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „příslušnými orgány“ veškeré orgány 
veřejné moci příslušné k prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů;

14) „příslušnými orgány“ veškeré orgány 
veřejné moci příslušné k předcházení 
hrozbám, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 
včetně orgánů, institucí, agentur a jiných 
subjektů Evropské unie;

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovávány korektně a zákonným
způsobem;

a) ve vztahu k subjektu údajů
zpracovávány korektně a transparentním a 
ověřitelným způsobem;

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené;

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a musí být omezeny na nezbytné 
minimum; údaje mohou být zpracovávány 
pouze tehdy, není-li k danému účelu 
dostačující anonymní zpracování a 
nemůže-li být daného účelu dosaženo 
zpracováním informací, které nezahrnují 
osobní údaje;

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Článek 4 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány;

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů, avšak po dobu
ne delší, než je nezbytné pro účely, pro 
které jsou zpracovávány;

Odůvodnění

Změnou se znění směrnice přizpůsobuje znění nařízení o ochraně údajů. S ohledem na 
„balíčkový přístup“ by měly pro oba právní předpisy platit stejné zásady pro zpracovávání 
údajů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který zajistí dodržování ustanovení 
přijatých podle této směrnice.

f) zpracovávány a používány výlučně 
příslušnými pracovníky příslušných 
orgánů v rámci výkonu jejich činnosti.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který zajistí dodržování ustanovení 
přijatých podle této směrnice.

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který zajistí a prokáže dodržování 
ustanovení přijatých podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou stanovit zvláštní 
pravidla pro kategorizaci údajů včetně 
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příslušných důsledků s ohledem na různé 
účely, pro něž jsou údaje shromažďovány, 
včetně podmínek pro shromažďování 
údajů, časového omezení jejich 
uchovávání, možného omezení práva 
subjektu údajů na přístup k údajům a 
informacím a podmínek přístupu 
příslušných orgánů k údajům.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Různé stupně přesnosti a spolehlivosti 
osobních údajů

Věcná přesnost

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se v míře, do 
jaké je to možné, rozlišovaly různé 
kategorie zpracovávaných osobních údajů 
podle stupně jejich přesnosti a 
spolehlivosti.

1. Příslušné orgány zajistí, aby byly 
osobní údaje v míře, do jaké je to možné,
přesné, úplné, a v případě potřeby 
aktualizované.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se v míře, do 
jaké je to možné, rozlišovaly osobní údaje
založené na skutečnostech od osobních 
údajů založených na osobním hodnocení.

2. Příslušné orgány zajistí, aby nebyly 
předávány ani zpřístupňovány osobní 
údaje, které jsou nesprávné, neúplné nebo 
neaktuální. Pro tento účel členské státy 
stanoví, že příslušné orgány 
přezkoumávají kvalitu osobních údajů
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před jejich předáním nebo zpřístupněním, 
je-li to proveditelné. Při každém předání 
údajů se k nim pokud možno doplní 
dostupné informace, čímž bude mít 
přijímající členský stát možnost zhodnotit 
stupeň jejich správnosti, úplnosti, 
aktuálnosti a spolehlivosti. Jestliže se 
osobní údaje předávají bez vyžádání, 
orgán, který je obdržel, neprodleně ověří, 
zda jsou tyto údaje nezbytné pro účel, pro 
který byly předány. 
2a. Zjistí-li se, že došlo k předání 
nesprávných údajů nebo že údaje byly 
předány protiprávně, musí o tom být 
příjemce neprodleně informován. 
Příjemce je povinen tyto údaje neprodleně 
opravit v souladu s čl. 15 odst. 1 nebo 
vymazat v souladu s článkem 16.

Odůvodnění

Návrh znění vychází z článku 8 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV a zakotvuje zákaz 
předávání nesprávných údajů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Zákonnost zpracování; omezení účelu

1. Zpracovávání osobních údajů je 
zákonné, pouze pokud jsou dodrženy níže 
uvedené zásady.
2. Příslušné orgány mohou osobní údaje 
shromažďovat v rámci plnění svých úkolů 
pro přesně stanovené, jednoznačné a 
zákonné účely. Zákonným účelům slouží 
zejména shromažďování údajů, pokud 
jeho účelem je:
a) splnění úkolu prováděného příslušným 
orgánem na základě právních předpisů 
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pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1; 
b) splnění právní povinnosti, které 
podléhá správce, 
c) ochrana oprávněných zájmů subjektům 
údajů,
d) ochrana oprávněných zájmů jiné 
osoby, pokud zjevně nepřeváží oprávněný 
zájem subjektu údajů na neprovedení 
zpracování;
e) zabránění ohrožení veřejné bezpečnosti.
3. Osobní údaje musí být zpracovávány 
pro účely, pro něž byly  shromážděny. 
Další zpracování k jinému účelu je 
přípustné, pouze pokud:
a) slouží zákonným účelům (odstavec 2);
b) je pro tento jiný účel nezbytné;
c) není neslučitelné s účely, pro něž byly 
údaje shromážděny.
4. Odchylně od odstavce 3 mohou být 
osobní údaje dále zpracovávány pro 
historické, statistické nebo vědecké účely, 
pokud členské státy stanoví přiměřené 
záruky, například anonymizaci údajů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Zvláštní ustanovení pro osobní údaje 

z jiných členských států
U osobních údajů, které byly předány 
nebo zpřístupněny příslušným orgánem 
jiného členského státu, je vedle 
všeobecných zásad zpracovávání údajů 
nutné zohlednit tyto skutečnosti:
1. Osobní údaje smějí být sdělovány 
soukromým subjektům pouze tehdy
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a) pokud příslušný orgán členského státu, 
od něhož byly údaje získány, udělil svůj 
souhlas s předáním v souladu se svým 
vnitrostátním právem;
b) pokud předání nebrání žádné 
oprávněné zájmy subjektu údajů;
c) pokud ve zvláštních případech musí 
příslušný orgán předat údaje 
soukromému subjektu za účelem:
i) splnění povinnosti, která je mu v 
souladu s právními předpisy přidělena;
ii) předcházení trestným činům, jejich 
vyšetřování, odhalování nebo stíhání nebo 
výkonu trestů;
iii) zabránění bezprostřednímu a vážnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti;
iv) zamezení závažného porušení práv 
jednotlivců.
Příslušný orgán, který předává údaje 
soukromému subjektu, informuje tento 
subjekt o účelech, pro něž mohou být tyto 
údaje výlučně použity.
2. Osobní údaje smějí být za podmínek 
uvedených v čl. 7 odst. 3 dále 
zpracovávány pouze pro následující jiné 
účely, než pro které byly předány nebo 
zpřístupněny:
a) předcházení trestným činům a jejich 
vyšetřování, odhalování a stíhání nebo 
výkon trestů jiných, než pro které byly 
údaje předány nebo zpřístupněny,
b) jiná soudní a správní řízení, která 
přímo souvisí s předcházením trestným 
činům, jejich vyšetřováním, odhalováním 
nebo stíháním nebo s výkonem trestů;
zabránění bezprostřednímu a vážnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti;
d) jakýkoli jiný účel pouze s předchozím 
souhlasem předávajícího členského státu 
nebo se souhlasem subjektu údajů, je-li 
poskytnut v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.
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Výjimka stanovená v čl. 7 odst. 4 nejsou 
dotčena.
3. Pokud podle právních předpisů 
předávajícího členského státu platí pro 
výměnu údajů mezi příslušnými orgány 
v rámci tohoto členského státu za určitých 
okolností zvláštní omezení zpracování 
údajů, předávající orgán na ně upozorní 
příjemce. Příjemce zajistí, aby tato 
omezení zpracování údajů byla dodržena.

Odůvodnění

Při přepracování tohoto článku byla převzata ustanovení článku 13 rámcového rozhodnutí 
2008/977/SVV, která se týkají nakládání s údaji, jež pocházejí z jiného členského státu, a tyto 
údaje zvlášť výrazně chrání. Článek 7a slouží zároveň k ochraně členského státu, z něhož 
údaje pocházejí, a vytváří tak v rámci Unie důvěru, že údaje nebudou dále zpracovávány 
podle libosti přijímajícího státu, která je pro výměnu údajů nezbytná.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7c
Stanovení lhůt pro výmaz a přezkum

Pro výmaz osobních údajů nebo 
pravidelný přezkum nutnosti jejich 
uchování se stanoví přiměřené lhůty. K 
dodržování těchto lhůt se stanoví 
procedurální opatření.

Odůvodnění

Doplnění bylo doslovně převzato z rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Článek 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zakáží zpracovávání 
osobních údajů, které odhalují rasový či 
etnický původ, politické názory, 
náboženské vyznání nebo přesvědčení,
členství v odborových organizacích, jakož i 
zpracovávání genetických údajů nebo
údajů o zdraví či sexuálním životě.

Zpracovávání osobních údajů, které
vypovídají o rasovém či etnickém původu, 
politických názorech, náboženském nebo
filozofickém přesvědčení nebo o členství 
v odborových organizacích, jakož i 
zpracovávání údajů týkajících se zdraví
nebo sexuálního života je přípustné, pouze 
pokud

2. Odstavec 1 se nepoužije:
a) pokud je zpracování povoleno právním 
předpisem, který stanoví vhodné záruky, 
nebo

a) zpracování je nezbytně nutné a bylo
povoleno právním předpisem, který stanoví 
vhodné záruky, nebo

b) pokud je zpracování nutné pro ochranu 
životních zájmů subjektu údajů nebo jiné 
osoby nebo

b) zpracování je nutné pro ochranu 
životních zájmů subjektu údajů nebo jiné 
osoby nebo

c) pokud se zpracování týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů.

c) zpracování se týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů.

Odůvodnění

Článek byl přeformulován po vzoru článku 6 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV. I když se 
odchyluje od systematiky návrhu směrnice, pokud jde o zásadu zákazu, zůstává zpracovávání 
citlivých údajů stejně jako doposud přípustné při splnění přísných podmínek. Vzhledem 
k velkému významu stop DNA jakožto důkaznímu materiálu je zásadní zákaz zpracovávání 
genetických údajů, který nově zavádí Komise, vypuštěn.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
právní účinky nebo která se jej významně 
dotýkají a která byla přijata výlučně na 
základě automatizovaného zpracování 
osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž upřesňuje 

1. Opatření, která vůči subjektu údajů 
zakládají nepříznivé právní účinky nebo 
která se jej významně dotýkají a která byla 
přijata výlučně na základě 
automatizovaného zpracování osobních 
údajů určeného k vyhodnocení určitých 
rysů jeho osobnosti, jsou přípustná pouze 
tehdy, pokud jsou povolena právním 
předpisem, který rovněž upřesňuje opatření 
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opatření zajišťující ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů.

zajišťující ochranu oprávněných zájmů 
subjektu údajů.

Odůvodnění

Přepracování tohoto článku se vrací ke znění rámcového rozhodnutí (2008/977/SVV, článek 
7). Profilování je i nadále přípustné pouze při splnění přísných podmínek, i když se ustupuje 
od zásady zákazu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Automatizované zpracovávání osobních 
údajů za účelem vyhodnocení určitých 
osobnostních rysů subjektu údajů se 
nesmí opírat pouze o zvláštní kategorie 
osobních údajů uvedené v článku 8.

vypouští se

Odůvodnění

Odstavec 2 svádí ke zvlášť rozsáhlému profilování a bylo by ho snadné obejít.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že správce 
podnikne všechny přiměřené kroky k 
tomu, aby měl transparentní a snadno 
dostupná pravidla, kterými se řídí 
zpracovávání osobních údajů a výkon práv 
subjektů údajů.

1. Členské státy stanoví, že správce 
podnikne vhodné a přípustné kroky 
k tomu, aby měl transparentní a snadno 
dostupná pravidla, kterými se řídí 
zpracovávání osobních údajů a výkon práv 
subjektů údajů.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití jasného, 
běžně užívaného jazyka.

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití co 
nejjasnějšího, běžně užívaného jazyka.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy stanoví, že správce bez 
zbytečného odkladu informuje subjekt 
údajů o tom, jaké kroky se podnikají v 
návaznosti na jeho žádost.

vypouští se

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré osobní údaje, které jsou 
předmětem zpracování, a všechny 
dostupné informace o jejich původu

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informace o osobních údajích, které 
jsou předmětem zpracování, a veškeré 
dostupné informace o jejich původu.

vypouští se
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Odůvodnění

Vztahuje se k hlavnímu právu subjektu údajů na přístup, a proto by měl stát na prvním místě 
výčtu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby přístup subjektů 
údajů k informacím úplně nebo částečně 
omezily, jestliže je v demokratické 
společnosti takové částečné nebo úplné 
omezení s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:

1. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby přístup subjektů 
údajů k informacím v jednotlivých 
případech úplně nebo částečně na určité 
období omezily, jestliže je v demokratické 
společnosti takové částečné nebo úplné 
omezení s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby se zabránilo ovlivňování prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů;

b) aby se zabránilo ovlivňování
předcházení ohrožení, odhalování, 
vyšetřování a stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů;

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pro ochranu práv a svobod ostatních. e) pro ochranu subjektu údajů nebo práv a 
svobod ostatních.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pomocí právního 
předpisu určit kategorie zpracování, na 
něž se mohou plně nebo částečně 
vztahovat výjimky podle odstavce 1.

vypouští se

Odůvodnění

Odmítnutí informací musí být vždy posuzováno pro každý jednotlivý případ.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že subjekt údajů 
má právo požadovat, aby orgán dozoru 
ověřil zákonnost zpracování, zejména v 
případech uvedených v článku 13.

1. Členské státy stanoví, že subjekt údajů 
má právo v v rámci ustanovení článků 12 
a 13 požadovat, aby orgán dozoru ověřil 
zákonnost zpracování.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že správce 
informuje subjekty údajů o právu 
požadovat zásah orgánu dozoru podle 
odstavce 1.

2. Členské státy stanoví, že správce na 
základě žádosti informuje subjekty údajů o 
právu požadovat zásah orgánu dozoru 
podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, zda subjekt údajů 
může tato práva uplatnit přímo u správce 
nebo prostřednictvím příslušného orgánu 
dozoru.

Odůvodnění

Tímto se s využitím znění rámcového rozhodnutí z roku 2008 stanoví systém nepřímých 
žádostí subjektu údajů o přístup.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že subjekt údajů 
má právo požadovat, aby správce opravil 
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
Subjekt údajů má právo požadovat, aby 
byly doplněny jeho neúplné osobní údaje, 
konkrétně formou opravného prohlášení.

1. Členské státy stanoví, že subjekt údajů 
má právo požadovat opravu nepřesných 
osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt 
údajů má právo požadovat, aby byly 
doplněny jeho neúplné osobní údaje, 
konkrétně formou opravného prohlášení.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že správce 
písemně informuje subjekt údajů o 
jakémkoli zamítnutí žádosti o opravu, o 
důvodech daného zamítnutí, o možnostech 
podání stížnosti orgánu dozoru a o 
uplatnění soudního opravného 
prostředku.

2. Členské státy stanoví, zda subjekt údajů
může tato práva uplatnit přímo u správce 
nebo prostřednictvím příslušného orgánu 
dozoru.

2a. Pokud subjekt údajů uplatňuje svá 
práva přímo vůči správci, který opravu či 
doplnění zamítne, informuje subjekt 
údajů o zamítnutí žádosti o opravu, o 
důvodech zamítnutí, o možnostech podání 
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stížnosti orgánu dozoru a o uplatnění 
soudního opravného prostředku.

Odůvodnění

Konkrétní podoba by zde měla být ponechána na členských státech.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že subjekty údajů 
mají právo na výmaz svých osobních údajů 
ze strany správce, jestliže zpracování 
těchto údajů není v souladu s ustanoveními 
přijatými podle čl. 4 písm. a) až e) a podle 
článků 7 a 8 této směrnice.

1. Členské státy stanoví, že subjekty údajů 
mají právo na výmaz svých osobních údajů 
ze strany správce, jestliže zpracování 
těchto údajů není v souladu s ustanoveními 
přijatými podle článků 4, 6, 7 a 8 této 
směrnice.

Odůvodnění

Změna rozšiřuje oblast působnosti a posiluje individuální práva.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce provede výmaz neprodleně. 2. Členské státy stanoví, zda subjekt údajů 
může tato práva uplatnit přímo u správce 
nebo prostřednictvím příslušného orgánu 
dozoru.

2a. Pokud subjekt údajů uplatňuje svá 
práva přímo vůči správci, který opravu či 
doplnění zamítne, informuje subjekt 
údajů o zamítnutí žádosti o opravu, o 
důvodech zamítnutí, o možnostech podání 
stížnosti orgánu dozoru a o uplatnění 
soudního opravného prostředku.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce osobní údaje namísto jejich
vymazání označí:

3. Správce namísto vymazání osobních 
údajů omezí jejich zpracování:

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud subjekt údajů odmítá jejich 
výmaz a žádá místo toho o omezení jejich 
použití.

c) pokud by výmaz narušil oprávněné 
zájmy subjektů údajů nebo pokud subjekt 
údajů odmítá jejich výmaz a žádá místo 
toho o omezení jejich použití.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – písmena c a–c c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud jejich výmazu brání zákonem 
stanovené povinnosti dokumentace nebo 
uchovávání; v takovém případě je nutné 
s těmito údaji naložit v souladu těmito 
povinnostmi;
cb) pokud jsou uloženy pouze pro účely 
ochrany údajů nebo její kontroly;
cc) pokud je výmaz technicky možný jen 
při vynaložení neúměrného úsilí, např. 
v důsledku použití zvláštní metody 
uložení.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Omezené údaje lze zpracovávat pouze 
k účelu, kvůli němuž nebyly údaje 
vymazány. Mohou být použity také 
v případě, že je to nezbytné pro splnění 
důkazní povinnosti.

Odůvodnění

Změna vyjasňuje, k jakým právním následkům má blokování vést.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy stanoví, že správce 
písemně informuje subjekt údajů o 
jakémkoli zamítnutí výmazu nebo
označení, o důvodech daného zamítnutí a o 
možnostech podat stížnost orgánu dozoru a 
uplatnit soudní opravný prostředek.

4. Členské státy stanoví, že správce 
písemně informuje subjekt údajů o 
jakémkoli zamítnutí výmazu nebo
omezení, o důvodech daného zamítnutí a o 
možnostech podat stížnost orgánu dozoru a 
uplatnit soudní opravný prostředek.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že pokud 
jsou osobní údaje obsaženy v soudním 
rozhodnutí nebo v záznamu vypracovaném 
v průběhu vyšetřování a v trestním řízení, 
práva na informace, přístup, opravu, výmaz
a omezení zpracování uvedená v článcích 
11 až 16 se plní v souladu s vnitrostátními 
pravidly pro soudní řízení.

Členské státy mohou stanovit, že pokud 
jsou osobní údaje obsaženy v soudním 
rozhodnutí nebo v záznamu vypracovaném 
v průběhu vyšetřování a v soudním řízení,
který souvisí s vydáním soudního 
rozhodnutí, práva na informace, přístup, 
opravu, výmaz nebo omezení zpracování 
uvedená v článcích 11 až 16 jsou v souladu 



PE502.007v03-00 30/53 AD\933622CS.doc

CS

s procesním právem jednotlivých 
členských států.

Odůvodnění

Článek by měl být rozšířen na všechny soudy, aby se nevztahoval pouze na trestní řízení.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Článek 18 odst. 3 byl bez náhrady vypuštěn, neboť jinak hrozí, že během ověřování nastane 
chaos. Inspektor ochrany údajů a orgán dozoru by měli k zajištění ochrany údajů postačovat, 
další externí či interní ověřovatelé nejsou zapotřebí, naopak mohou vyvolat zmatky.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že pokud se 
provádí zpracování jménem správce, 
správce musí vybrat zpracovatele, který 
nabízí dostatečné záruky k přijetí 
vhodných technických a organizačních 
opatření a postupů tak, aby dané 
zpracování splnilo požadavky vyplývající z 
ustanovení přijatých podle této směrnice a 
aby byla zaručena ochrana práv subjektu 
údajů.

1. Členské státy stanoví, že pokud se 
provádí zpracování jménem správce, 
správce musí vybrat zpracovatele, který 
nabízí dostatečné záruky k tomu, že

a) budou přijata technická a organizační 
opatření podle čl. 27 odst. 1,
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b) dané zpracování je rovněž v souladu 
s požadavky vyplývajícími z ustanovení 
přijatých podle této směrnice a je 
zaručena ochrana práv subjektu údajů;
c) subjekt údajů se bude řídit pokyny 
správce.

Odůvodnění

Přepracování tohoto článku se opírá o rámcové rozhodnutí 2008/977/JI, neboť není zřejmý 
důvod se od něj odchylovat. Část odstavce 1 ve znění Komise se stává písmeny a) a b) 
v pozměňovacím návrhu Parlamentu.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že zpracovatel se 
musí při zpracovávání řídit právním aktem,
který jej zavazuje vůči správci a který 
konkrétně stanoví, že zpracovatel jedná 
pouze na pokyn správce, a to zejména 
tehdy, kdy je zakázáno používané osobní 
údaje předávat.

2. Zpracovatel se musí při zpracovávání 
řídit právním aktem nebo písemnou 
smlouvou, která stanoví, že zpracovatel 
jedná pouze na pokyn správce.

Odůvodnění

Přepracování tohoto článku se opírá o rámcové rozhodnutí 2008/977/JI, neboť není zřejmý 
důvod se od něj odchylovat.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 a odstavce 1 a a 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že každý správce 
a zpracovatel vede dokumentaci o všech 
systémech a postupech zpracování, za které
nese odpovědnost.

1. Všechny příslušné orgány vedou 
podrobnou dokumentaci o všech 
systémech a postupech zpracování, za které
nesou odpovědnost.

1a. Předání osobních údajů musí být pro 
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účely ověření zákonnosti zpracování 
údajů, vlastní kontroly a zajištění řádné 
neporušenosti a řádného zabezpečení 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno.
1b. Příslušné protokoly či dokumentace se 
na požádání předají orgánu dozoru. 
Orgán dozoru použije tyto informace 
pouze pro kontrolu zákonnosti zpracování 
údajů a pro zajištění neporušenosti a 
zabezpečení údajů.

Odůvodnění

Vychází z článku 10 rámcového rozhodnutí č. 2008/977/SVV. Tento pozměňovací ruší 
odpovědnost na úrovni členských států a dotýká se pouze přeshraničního předávání údajů. 
Tím se maří účel této směrnice, která se tak vzdaluje nařízení a celému tzv. sjednocujícímu 
balíčku. Výše uvedený pozměňovací návrh zajišťuje alespoň některá ustanovení na úrovni 
členských států, i když by bylo vhodné změnit původní znění tak, aby bylo v souladu 
s nařízením.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že správce a 
zpracovatel přijmou s ohledem na stav 
techniky a na náklady provedení vhodná
technická a organizační opatření, aby
zajistili úroveň bezpečnosti, která bude 
odpovídat rizikům vyplývajícím ze 
zpracování a z povahy údajů, jež mají být 
chráněny.

1. Členské státy stanoví, že správce přijme
technická a organizační opatření, aby se 
zamezilo:

a) náhodnému nebo nezákonnému 
zničení,
b) náhodné ztrátě,
c) úpravám,
d) nezákonnému předávání nebo 
zpřístupnění, zejména pokud zpracování 
zahrnuje předávání údajů v síti nebo 
zpřístupňování prostřednictvím přímého 
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automatizovaného přístupu, jakož i
e) jakékoli jiné podobě nezákonného 
zpracovávání osobních údajů.
Tato opatření mají zajistit, s ohledem na 
stav techniky a na náklady na jejich 
provedení, přiměřenou úroveň ochrany, 
která bude odpovídat rizikům vyplývajícím 
ze zpracování a z povahy údajů, jež mají 
být chráněny.

Odůvodnění

Přepracování tohoto článku vychází z čl. 22 odst. 1 rámcového rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o automatizované 
zpracovávání, všechny členské státy
stanoví, že správce nebo zpracovatel 
provede po zhodnocení rizik opatření, 
jimiž:

2. Pokud jde o automatizované 
zpracovávání, přijmou členské státy
vhodná opatření, jimiž:

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zajistí, aby systém fungoval, aby byl 
hlášen výskyt chyb ve funkcích 
(spolehlivost) a aby uložené údaje nebylo 
možné poškodit špatným fungováním 
systému (neporušenost).

j) zajistí, aby systém fungoval, aby byl 
hlášen výskyt chyb ve funkcích 
(spolehlivost) a aby uložené údaje nebylo 
možné zkreslit špatným fungováním 
systému (neporušenost).

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může v případě potřeby přijmout
prováděcí akty, aby vymezila požadavky 
stanovené v odstavcích 1 a 2 pro různé 
situace, zejména pokud jde o normy 
kódování. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 57 odst. 2.

3. Členské státy mohou v případě potřeby 
přijmout právní předpisy, jimiž vymezí 
požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2 
pro různé situace, zejména pokud jde o 
normy kódování.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že dojde-li k 
narušení bezpečnosti osobních údajů, 
správce jej ohlásí orgánu dozoru, a to bez 
zbytečného odkladu, a je-li to možné,
nejpozději do 24 hodin od chvíle, kdy toto 
narušení zjistil. Pokud není případ 
ohlášen orgánu dozoru do 24 hodin, 
správce poskytne orgánu dozoru 
odůvodnění, bude-li o ně požádán.

1. Členské státy stanoví, že dojde-li 
k narušení bezpečnosti osobních údajů, 
správce jej ohlásí orgánu dozoru, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co toto narušení 
zjistil. Pro nejzávažnější případy narušení 
bezpečnosti osobních údajů stanoví 
členské státy správci povinnost ohlásit toto 
narušení orgánu dozoru nejpozději do 24 
hodin od chvíle, kdy jej zjistil.

Odůvodnění

Požadavek, aby správci údajů ohlásili všechny případy narušení bezpečnosti osobních údajů 
nejpozději do 24 hodin od chvíle, kdy toto zjistili, a aby poskytli odůvodnění, je nadměrně 
byrokratický.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
56 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zjišťování 
případů narušení bezpečnosti osobních 

vypouští se
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údajů uvedené v odstavcích 1 a 2 a o 
konkrétní okolnosti, za nichž jsou správce 
a zpracovatel povinni narušení ohlašovat.

Odůvodnění

Kritéria a požadavky pro konstatování narušení bezpečnosti údajů jsou již dostatečně 
specifikovány v odstavci 1. Navrhované přenesení legislativních pravomocí by se v každém 
případě dotklo podstatný prvků, jež přenést nelze, a tyto prvky by měly být vymezeny v 
základním právním aktu. Příslušná změna je proto navrhována v obecném nařízení o ochraně 
údajů.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Předběžná konzultace

Členské státy zajistí, aby před 
zpracováním osobních údajů, které budou 
součástí nového souboru, jenž má být 
vytvořen, proběhly konzultace 
s příslušnými vnitrostátními orgány 
dozoru, pokud:
a) mají být zpracovávány zvláštní 
kategorie údajů podle článku 8, nebo
b) z druhu zpracování, zejména při využití 
nových technologií, mechanismů nebo 
postupů, jinak vyplývají zvláštní rizika pro 
základní práva a svobody subjektu údajů, 
zejména pro právo na soukromí.

Odůvodnění

Přebírá znění článku 23 rámcového rozhodnutí 2008/977/JI. 

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Inspektor ochrany údajů nesmí být 
znevýhodněn kvůli plnění svých úkolů. Je 
nepřípustné, aby byl inspektor ochrany 
údajů propuštěn během své činnosti a v 
roce po jejím ukončení, ledaže by nastaly 
skutečnosti, jež opravňují správce k 
výpovědi ze závažných důvodů.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 33 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud je dané předání nutné pro účely
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a

a) pokud je dané předání nutné pro účely
předcházení ohrožení, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů a

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 33 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud správce a zpracovatel splňují
podmínky stanovené v této kapitole.

b) pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v této kapitole.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže není vydáno žádné rozhodnutí v 
souladu s článkem 41 nařízení (EU)
.../2012, Komise posoudí, zda je úroveň 
ochrany přiměřená, a přihlédne přitom k 

2. Jestliže není vydáno žádné rozhodnutí v 
souladu s článkem 41 nařízení (EU)
.../2012, Komise posoudí, zda je úroveň 
ochrany přiměřená, a přihlédne přitom ke 
všem okolnostem, které obecně mohou 
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následujícím aspektům: hrát roli při předávání údajů nebo u 
kategorií předávání údajů a mohou být 
posouzeny nezávisle na konkrétních 
postupech předávání. Při posouzení se 
přihlédne zejména k následujícím 
aspektům:

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může v mezích této směrnice 
rozhodnout, že určitá třetí země nebo
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace
zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany ve 
smyslu odstavce 2. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 57 odst. 2.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 56 pro doplnění seznamu 
v příloze [x] o třetí země, území či 
mezinárodní organizace, které zajišťují
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu 
odstavce 2. Při stanovení úrovně ochrany 
Komise zváží, zda příslušné právní 
předpisy, obecné i odvětvové, které jsou 
platné v třetí zemi či v rámci mezinárodní 
organizace, zaručují účinná a 
vymahatelná práva včetně účinné správní 
a soudní nápravy pro subjekty údajů, a 
zejména pro ty z nich, jejichž osobní údaje 
jsou předávány.

Odůvodnění

Vzhledem k dalekosáhlé povaze obsažených pravidel, která jdou nad rámec toho, co je nutné 
pro vytvoření jednotných podmínek pro uplatňování, musí být nepodstatné prvky předmětem 
přenesení legislativních pravomocí v souladu s článkem 290 SFEU. Příslušná změna je proto 
navrhována v obecném nařízení o ochraně údajů. 

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V prováděcím aktu se stanoví jeho 
zeměpisné a odvětvové použití a v 

4. Podle čl. 340 odst. 2 SFEU a ustálené 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
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příslušném případě se v něm také určí 
orgán dozoru uvedený v odst. 2 písm. b).

v souladu obecnými zásadami společnými 
právním řádům členských států nahradí 
veškeré škody způsobené jejími orgány při 
výkonů jejich funkcí, včetně jakékoli 
škody způsobené neoprávněným použitím 
osobních údajů v důsledku nesprávného 
posouzení na základě odstavců 2 a 3.

Odůvodnění

Měla by být jasněji stanovena mimosmluvní odpovědnost Unie v případech, kdy je provedeno 
nesprávné posouzení na základě kritérií uvedených v odstavcích 2 a 3.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může v mezích této směrnice 
rozhodnout, že určitá třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace 
nezajišťuje přiměřenou úroveň ochrany 
ve smyslu odstavce 2, konkrétně v 
případech, kdy příslušné platné právní 
předpisy, a to obecné i odvětvové, v dané 
třetí zemi nebo mezinárodní organizaci 
nezaručují účinná a vynutitelná práva 
včetně účinné správní a soudní nápravy 
pro subjekty údajů, a zejména pro ty z 
nich, jejichž osobní údaje se předávají. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 57 
odst. 2, nebo ve zvlášť naléhavých 
případech souvisejících s právem 
fyzických osob na ochranu osobních 
údajů v souladu s postupem podle čl. 57 
odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 6



AD\933622CS.doc 39/53 PE502.007v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, že pokud Komise 
rozhodne podle odstavce 5, že se zakazuje 
jakékoli předání osobních údajů do dané 
země nebo na některé území či do 
některého odvětví zpracovávání v této 
zemi nebo jakékoli předání osobních 
údajů dané mezinárodní organizaci, tímto 
rozhodnutím nebudou dotčena předání 
podle čl. 35 odst. 1 nebo v souladu s 
článkem 36. Ve vhodný okamžik zahájí 
Komise s danou třetí zemí nebo 
mezinárodní organizací konzultace s 
cílem napravit stav, který z rozhodnutí 
podle odstavce 5 tohoto článku vyplývá.

vypouští se

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise sleduje uplatňování 
prováděcích aktů uvedených v odstavcích 
3 a 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 vypouští se
Předávání založené na vhodných 
zárukách
1. Jestliže Komise nepřijme žádné 
rozhodnutí podle článku 34, členské státy 
stanoví, že k předání osobních údajů 
příjemci v některé třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci může dojít:
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a) pokud byly v právně závazném nástroji 
stanoveny vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů nebo
b) pokud správce či zpracovatel vyhodnotil 
veškeré okolnosti daného předání a dospěl 
k závěru, že pro ochranu osobních údajů 
existují vhodné záruky.
2. O předání podle odst. 1 písm. b) musí 
rozhodnout řádně oprávněný pracovník. 
Předání se musí zdokumentovat a 
dokumentace se musí na požádání 
poskytnout orgánu dozoru.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Předávání s vhodnými zárukami

1. Jestliže Komise nepřijme žádné 
rozhodnutí podle článku 34, může předání 
osobních údajů příjemci v některé třetí 
zemi nebo mezinárodní organizaci 
proběhnout, pokud:
a) v právně závazném nástroji byly 
stanoveny vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů
b) správce či zpracovatel vyhodnotil 
veškeré obecné okolnosti daného předání 
(čl. 34 odst. 2) a dospěl k závěru, že pro 
ochranu osobních údajů existují vhodné 
záruky, nebo
c) předání osobních údajů by bylo 
v konkrétním případě přípustné i po 
konstatování Komise, že není zajištěna 
přiměřená úroveň ochrany (článek 36). 
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Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Článek 35 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35b
Předávání osobních údajů pocházejících 

z jiných členských států
1. Členské státy stanoví, že k jakémukoli 
předání osobních údajů příslušným 
orgánem v případě, že byly tyto údaje 
předány či zpřístupněny příslušným 
orgánem jiného členského státu, včetně 
dalšího předání třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci, může 
proběhnout, pokud:
a) přijímající orgán ve třetí zemi nebo 
přijímající mezinárodní subjekt odpovídají 
za předcházení ohrožení, jejich 
vyšetřování, odhalování nebo stíhání nebo 
za výkon trestů;
b) členský stát, od něhož byly údaje 
získány, poskytl svůj souhlas s dalším 
předáním v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy; a
c) v případech uvedených v čl. 34 odst. 3 
písm. a) a čl. 35 písm. b) a c) členský stát, 
který údaje předal, rovněž považuje 
v souladu se svým vnitrostátním právem 
záruky za ochranu předaných údajů za 
přiměřené. 
2. Předávání bez předchozího souhlasu 
v souladu s odst. 1 písm. b) je přípustné, 
pouze pokud je předání údajů nezbytné 
pro zabránění bezprostřednímu a 
vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti 
členského státu nebo třetího státu nebo 
podstatných zájmů členského státu 
a předchozí souhlas nelze včas získat. 
Orgán odpovědný za vydávání souhlasu je 
o tom neprodleně informován.
3. Odchylně od odst. 1 písm. c) mohou být 
osobní údaje dále předávány pouze tehdy, 
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pokud to stanoví vnitrostátní právo 
členského státu, který údaje dále předává, 
z důvodu:
a) prokazatelných a oprávněných zájmů 
subjektu údajů nebo
b) oprávněných převažujících zájmů, 
zejména důležitých veřejných zájmů.
4. Předávání soukromým subjektům je 
přípustné pouze za podmínek stanovených 
v čl. 7a odst. 1 a čl. 7b odst. 1.

Odůvodnění

Článek 35b odpovídá článku 13 rámcového rozhodnutí č. 2088/977/SVV, zavádí zvláštní 
pravidla pro nakládání s údaji z jiného členského státu a poskytuje jim zvláštní ochranu. Toto 
ustanovení slouží zároveň k ochraně členského státu, z něhož údaje pocházejí, a vytváří tak 
v rámci Unie důvěru, která je pro výměnu údajů nezbytná, že údaje nebudou dále v 
přijímajícím státě svévolně zpracovávány.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Výjimky

Členské státy stanoví, že odchylně od 
článků 34 a 35 může k předání osobních 
údajů do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci dojít pouze za podmínky, že:
a) předání je nutné pro ochranu životně 
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 
osoby nebo
b) předání je nutné k ochraně 
oprávněných zájmů subjektu údajů, 
jestliže tak stanoví právo členského státu, 
který osobní údaje předává, nebo
c) předání údajů je nezbytné, aby se 
zabránilo bezprostřednímu a závažnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti v některém 
členském státě nebo třetí zemi, nebo
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d) předání je v jednotlivých případech 
nutné pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů nebo
e) předání je v jednotlivých případech 
nutné pro uplatnění, výkon nebo 
obhajobu právních nároků v souvislosti s 
prevencí, vyšetřováním, odhalováním či 
stíháním určitých trestných činů nebo 
výkonu určitých trestů.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Výjimky z předávání údajů na základě 
zvážení zájmů v konkrétním případě

1. Pokud Komise na základě čl. 34 odst. 5 
dospěje k závěru, že není zajištěna 
přiměřená úroveň ochrany, nesmí být 
osobní údaje předány dotčené třetí zemi, 
území, odvětví zpracovatelů v této třetí 
zemi nebo dotčené mezinárodní 
organizaci, pokud v daném případě 
převáží oprávněné zájmy subjektu údajů 
na neprovedení předání nad zvláštním 
veřejným zájmem na zpracování daných 
údajů.
2. V rámci posuzování těchto proti sobě 
stojících zájmů je nutné zohlednit jako 
jeden z faktorů přiměřenost úrovně 
ochrany v daném případě. Při posuzování, 
zda je v konkrétním případě zajištěna 
přiměřená úroveň ochrany, se berou 
v úvahu okolnosti daného předání údajů 
zejména:
a) povaha údajů, jež mají být předány,
b) účel nebo účely jejich předání, a
c) dobu trvání plánovaného zpracovávání 
v třetí zemi.
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3. Členské státy mohou stanovit, že 
odchylně od článků 1 a 35 mohou být 
osobní údaje předány třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci pouze za 
podmínky, že:
a) předání je nezbytné pro ochranu 
mimořádně důležitých oprávněných zájmů 
subjektu údajů nebo jiné osoby, především 
pokud jde o jejich bezpečnost a dobré 
životní podmínky,
b) předání je nutné k ochraně 
oprávněných zájmů subjektu údajů, 
jestliže tak stanoví právo členského státu, 
který osobní údaje předává, nebo
c) předání je v jednotlivých případech 
nutné pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů, nebo
d) předání je v jednotlivých případech 
nutné pro uplatnění, výkon nebo 
obhajobu právních nároků v souvislosti s 
prevencí, vyšetřováním, odhalováním či 
stíháním určitých trestných činů nebo 
výkonu určitých trestů. 
4. Úroveň ochrany může být v konkrétním 
případě přiměřená také zejména tehdy, 
pokud dotčená třetí země, území či odvětví 
zpracovávání v této třetí zemi nebo 
dotčená mezinárodní organizace zaručí 
v konkrétním případě přiměřenou 
ochranu předávaných údajů. 

Odůvodnění

Nová formulace článku 36 je důsledkem logického vývoje článků 34 a 35. Ve velmi omezených 
konkrétních případech musí být předávání údajů třetím zemím i přes negativní rozhodnutí o 
přiměřenosti za přísných podmínek možné v zájmu ochrany nejvyšších hodnot, například 
života.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Článek 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že správce informuje 
příjemce osobních údajů o veškerých 
omezeních pro zpracovávání a přijme 
všechny přiměřené kroky, aby zajistil, že 
tato omezení budou dodržena.

Členské státy stanoví, že správce informuje 
příjemce osobních údajů o veškerých 
omezeních pro zpracovávání a přijme 
všechny přiměřené kroky, aby zajistil, že 
tato omezení budou dodržena. První věta 
platí také pro omezení zpracovávání, jimiž 
se řídí správce na základě čl. 7a odst. 3.

Odůvodnění

Jsou-li údaje předávány v rámci EU, měla by vnitrostátní omezení platit samozřejmě také v 
případě, že jsou následně tyto údaje sdělovány třetímu státu. Jinak by se vytratila důvěra ve 
výměnu údajů v rámci EU.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 podnikne Komise 
odpovídající kroky, aby rozvinula vztah s 
třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi, zejména s jejich orgány 
dozoru, pokud rozhodla, že zajišťují 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu čl. 
34 odst. 3.

2. Pro účely odstavce 1 podnikne Komise 
odpovídající kroky v rámci oblasti 
působnosti této směrnice, aby rozvinula 
vztah s třetími zeměmi nebo 
mezinárodními organizacemi, zejména s 
jejich orgány dozoru, pokud rozhodla, že 
zajišťují přiměřenou úroveň ochrany ve 
smyslu čl. 34 odst. 3. Komise přitom 
respektuje pravomoci členských států a 
právní či materiální opatření přijatá při 
výkonu těchto pravomocí.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže uplyne členovo funkční období 
nebo člen odstoupí, člen pokračuje v plnění 
svých povinností, dokud nebude jmenován 

5. Jestliže uplyne členovo funkční období 
nebo člen odstoupí, člen pokračuje na 
požádání v plnění svých povinností, dokud 
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nový člen. nebude jmenován nový člen.

Odůvodnění

V případě propuštění z důvodu závažného pochybení může být nepodmíněné pokračování 
v činnosti až do jmenování nástupce nepřijatelné. Pokračování v činnosti by tudíž mělo být 
podmíněno žádostí.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že každý orgán 
dozoru vykonává pravomoci, které mu 
byly svěřeny v souladu s touto směrnicí, na 
území svého vlastního členského státu.

1. Členské státy stanoví, že každý orgán 
dozoru vykonává alespoň ty pravomoci, 
které mu byly svěřeny v souladu s touto 
směrnicí, na území svého vlastního 
členského státu.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sleduje a zajišťuje uplatňování 
ustanovení přijatých podle této směrnice a 
jejích prováděcích opatření;

a) přinejmenším sleduje a zajišťuje 
uplatňování ustanovení přijatých podle této 
směrnice a jejích prováděcích opatření;

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Článek 45 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zabývá se stížnostmi, které mu předloží 
kterýkoli subjekt údajů nebo sdružení, jež 
tento subjekt zastupuje a má jeho patřičné 
pověření, v souladu s článkem 50, v
odpovídající míře dané záležitosti 
prošetřuje a v rozumné lhůtě informuje 

b) zabývá se stížnostmi, které mu předloží 
kterýkoli subjekt údajů, v odpovídající 
míře dané záležitosti prošetřuje a v 
rozumné lhůtě informuje daný subjekt 
údajů či dané sdružení o vývoji a výsledku 
jejich stížností, a to zejména v případech, 
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daný subjekt údajů či dané sdružení o 
vývoji a výsledku jejich stížností, a to 
zejména v případech, kdy je zapotřebí další 
šetření nebo koordinace s jiným orgánem 
dozoru;

kdy je zapotřebí další šetření nebo 
koordinace s jiným orgánem dozoru;

Odůvodnění

Změna navazující na vypuštění práva sdružení na podání stížnosti v článku 50.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádí šetření, a to z vlastní iniciativy 
nebo na základě stížnosti nebo na základě 
žádosti jiného orgánu dozoru, a o výsledku 
šetření v rozumné lhůtě informuje subjekt 
údajů, pokud některý subjekt údajů podal 
stížnost;

e) provádí šetření, a to na základě stížnosti 
nebo na základě žádosti jiného orgánu 
dozoru, a o výsledku šetření v rozumné 
lhůtě informuje subjekt údajů, pokud 
některý subjekt údajů podal stížnost; orgán 
dozoru může takové šetření provést 
v mezích vnitrostátního práva také 
z vlastní iniciativy; 

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Článek 46 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravomoc upozorňovat soudní orgány na 
porušení ustanovení přijatých podle této 
směrnice a účastnit se soudního řízení.

c) pravomoc upozorňovat soudní orgány na 
porušení ustanovení přijatých podle této 
směrnice a účastnit se soudního řízení.
Rozhodnutí orgánu dozoru, která dala 
podnět ke stížnostem, je možné napadnout 
u soudu.

Odůvodnění

Odkaz na právo na odvolání u soudu je jednoznačně potřebný; Zavedená záruka právní cesty 
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je samozřejmostí, formulace byla doslovně převzata z čl. 25 odst. 2 písm. c) rámcového 
rozhodnutí 2008/977/JI.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice

Čl. 49 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje poradenství Komisi ve 
veškerých záležitostech souvisejících s 
ochranou osobních údajů v Unii včetně 
jakýchkoli navrhovaných změn této 
směrnice;

a) poskytuje poradenství evropským 
orgánům ve veškerých záležitostech 
souvisejících s ochranou osobních údajů 
v Unii včetně jakýchkoli navrhovaných 
změn této směrnice;

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by tím byl dotčen jakýkoli dostupný 
správní opravný prostředek včetně práva na 
podání stížnosti orgánu dozoru, členské 
státy stanoví, že každá fyzická osoba má 
právo na soudní opravný prostředek,
jestliže se domnívá, že zpracováním jejích 
osobních údajů při nedodržení ustanovení 
přijatých podle této směrnice byla porušena 
její práva, která jsou v těchto ustanoveních 
vymezena.

Aniž by tím byl dotčen jakýkoli dostupný 
správní opravný prostředek včetně práva na 
podání stížnosti orgánu dozoru, členské 
státy stanoví, že každá fyzická osoba má 
právo na soudní opravný prostředek, pokud 
byla zpracováním jejích osobních údajů při 
nedodržení ustanovení přijatých podle této 
směrnice porušena její práva, která jsou v 
těchto ustanoveních vymezena.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo 
byl poškozen následkem protiprávního 

1. Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo 
byl poškozen následkem protiprávního 
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zpracování nebo jednání neslučitelného 
s ustanoveními přijatými podle této 
směrnice, má právo být správcem nebo 
zpracovatelem odškodněn za způsobenou 
škodu.

zpracování nebo jednání neslučitelného 
s ustanoveními přijatými podle této 
směrnice, má právo být správcem nebo 
zpracovatelem odškodněn za způsobenou 
škodu v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.

Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Předal-li příslušný orgán členského 
státu osobní údaje, nemůže se příjemce ve 
vztahu k poškozenému zprostit podle 
vnitrostátního práva odpovědnosti tím, že 
se odvolá na nesprávnost předaných 
údajů. Jestliže příjemce poskytne náhradu 
škody v důsledku toho, že použil 
nesprávně předané údaje, nahradí 
příjemci příslušný orgán, který údaje 
předal, částku vyplacenou jako náhradu 
škody, přičemž zohlední jakoukoli možnou 
chybu příjemce.

Odůvodnění

Vychází z čl. 19 odst. 1 a 2 rámcového rozhodnutí 2008/977/JI.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Článek 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení ustanovení přijatých podle této 
směrnice a přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily jejich provádění.
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Členské státy přijmou vhodná opatření, 
kterými zajistí řádné provedení ustanovení 
této směrnice, a zejména stanoví pravidla 
pro sankce za porušení ustanovení 
přijatých podle této směrnice a přijmou 
veškerá nezbytná opatření, aby zajistily 
jejich provádění. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.
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Odůvodnění

Vychází z článku 24 rámcového rozhodnutí 2008/977/JI.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 28
odst. 5 na Komisi platí na dobu neurčitou 
počínaje datem vstupu této směrnice 
v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 34
odst. 3 na Komisi platí na dobu neurčitou 
počínaje datem vstupu této směrnice 
v platnost.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazuje na vypuštění přenesení v čl. 28 odst. 5 a na změnu 
z prováděcích aktů na akty v přenesené pravomoci v čl. 34 odst. 3.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 28 odst.
5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 34 odst.
3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazuje na vypuštění přenesení v čl. 28 odst. 5 a na změnu 
z prováděcích aktů na akty v přenesené pravomoci v čl. 34 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 28 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty Komisi 
informují o tom, že námitky nevysloví.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o 2 měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 34 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty Komisi 
informují o tom, že námitky nevysloví.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o 2 měsíce.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazuje na vypuštění přenesení v čl. 28 odst. 5 a na změnu 
z prováděcích aktů na akty v přenesené pravomoci v čl. 34 odst. 3.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazuje na změny v čl. 34 odst. 5

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezinárodní dohody, které členské státy 
uzavřely před vstupem této směrnice v 

1. Mezinárodní dohody, které členské státy 
uzavřely před vstupem této směrnice v 
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platnost, se v případě potřeby do pěti let od 
vstupu této směrnice v platnost změní.

platnost, se v případě potřeby do deseti let 
od vstupu této směrnice v platnost změní, 
pokud již nepodléhají zvláštní kontrole.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se ustanovení 
článku 36 v případě negativního 
rozhodnutí o přiměřenosti použijí 
obdobně na mezinárodní dohody uzavřené 
před vstupem této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Lhůta pro přizpůsobení je vzhledem k množství a složitosti stávajících mezinárodních dohod 
nepřiměřeně krátká. Článek 36 nemůže být uplatňován pouze ve vztazích mezi členskými státy, 
ale musí platit obdobně pro stávající mezinárodní dohody.

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Příloha [x] (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha [x]
Seznam třetích zemí, území či odvětví 
zpracovávání v dané třetí zemi nebo 

mezinárodních organizací, které zajišťují 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu čl. 

34 odst. 2

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazuje na změny v článku 34.
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