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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum 
a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že cloud computing s sebou kromě řady možností a výhod, které nabízí pro 
obchod, občany, veřejný sektor a životní prostředí, zejména co se týče snižování nákladů, 
nese i významná rizika a výzvy, především v oblasti základních práv (včetně ochrany 
soukromí a údajů), a to i proto, že narušení jeho fungování má větší důsledky, ať již je toto 
narušení způsobeno poruchou, profesním pochybením, trestným činem nebo nepřátelským 
jednáním ze strany jiného státu;

2. je toho názoru, že přístup k bezpečnému internetu je základním právem každého občana 
a že cloud computing bude v tomto ohledu i nadále hrát důležitou úlohu; opakuje proto 
svou výzvu Komisi a Radě, aby jednoznačně uznaly digitální svobody za základní práva 
a nezbytný předpoklad požívání všeobecných lidských práv;

3. opakuje, že úroveň ochrany údajů v prostředí cloud computingu nesmí být obecně nižší, 
než je úroveň ochrany požadovaná v jakémkoli jiném kontextu zpracování údajů;

4. zdůrazňuje, že právní předpisy Unie o ochraně údajů se již dnes plně vztahují na služby 
cloud computingu provozované v EU, neboť jsou z technologického hlediska neutrální, 
a musí být proto bez výhrady dodržovány; zdůrazňuje, že by mělo být zohledněno 
stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 29 ke cloud computingu1, neboť 
poskytuje jasné pokyny pro uplatňování zásad a pravidel obsažených v právních 
předpisech Unie na ochranu údajů na služby v oblasti cloud computingu, jako jsou např. 
pojmy správce/zpracovatele, omezení účelu a proporcionalita, integrita a ochrana údajů, 
využívání subdodavatelů, rozdělení odpovědnosti, narušení bezpečnosti údajů 
a mezinárodní převody údajů; zdůrazňuje, že je zapotřebí odstranit v rámci pokračujícího 
přezkumu právního rámce Unie na ochranu údajů veškeré nedostatky v oblasti ochrany 
údajů v souvislosti s cloud computingem, a to na základě dalších pokynů evropského 
inspektora ochrany údajů a pracovní skupiny zřízené podle článku 29; domnívá se, že ne 
všechny citlivé informace jsou osobními údaji, a naléhavě proto vyzývá Komisi, aby 
navrhla pokyny na ochranu neosobních citlivých údajů v kontextu cloud computingu, 
zejména v případě vládních údajů a údajů pocházejících z organizací, jako jsou banky, 
pojišťovny, penzijní fondy, školy a nemocnice;

5. připomíná, že pokud poskytovatel cloud computingu využije údaje pro jiné účely, než 
bylo dohodnuto v dohodě o službách, nebo je poskytne či využije způsobem, který je 
v rozporu s podmínkami smlouvy, měl by být považován za správce údajů a nést 
odpovědnost za příslušná nedodržení podmínek a narušení bezpečnosti těchto údajů;

6. zdůrazňuje, že v dohodách o službách cloud computingu musejí být jasným 
a transparentním způsobem vymezeny povinnosti a práva stran týkající se činností 

                                               
1 Stanovisko č. 5/2012, WP 196, k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1.



PE504.203v02-00 4/9 AD\941835CS.doc

CS

v oblasti zpracování údajů poskytovateli těchto služeb; smluvní ustanovení nesmí 
obsahovat výjimku z bezpečnostních záruk, práv a ochrany poskytovaných právními 
předpisy Unie na ochranu údajů; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na 
obnovu rovnováhy mezi poskytovateli služeb cloud computingu a jejich zákazníky, co se 
týče podmínek využívaných službami cloud computingu, včetně ustanovení:

– zajišťujících ochranu před svévolným rušením služeb a výmazem údajů;

– zaručujících zákazníkovi přiměřenou šanci na zpětné získání uložených údajů, pokud 
dojde ke zrušení služby a/nebo k odstranění údajů;

– poskytujících jasné pokyny poskytovatelům služeb cloud computingu s cílem umožnit 
snadný přechod jejich zákazníků k jiným službám;

7. zdůrazňuje, že úloha poskytovatele služeb cloud computingu podle stávajících právních 
předpisů Unie musí být stanovena případ od případu, neboť poskytovatelé mohou být jak 
zpracovatelé údajů, tak správci údajů; vyzývá ke zlepšení podmínek pro všechny 
uživatele, a to prostřednictvím vypracování vzorů smluv v souladu s mezinárodními 
osvědčenými postupy, a vyjasněním toho, kde poskytovatel služeb uchovává údaje 
a kterou oblastí právních předpisů se přitom v rámci EU řídí;

8. zdůrazňuje, že musí být věnována zvláštní pozornost situacím, kdy nerovnováha v rámci 
smluvní situace mezi zákazníkem a poskytovatelem cloud computingu vede zákazníka 
k tomu, že uzavře smluvní ujednání, na jehož základě musí podepsat standardní služby 
a smlouvu, ve které poskytovatel definuje účely, podmínky a způsoby zpracování1; 
zdůrazňuje, že za těchto okolností by měl být poskytovatel cloud computingu považován 
za „správce údajů“ a být odpovědný spolu se zákazníkem;

9. zdůrazňuje, že využívání služeb cloud computingu veřejnými orgány, včetně 
donucovacích orgánů a orgánů EU, vyžaduje zvláštní pozornost a koordinaci mezi 
členskými státy; připomíná, že je nezbytné zaručit integritu a bezpečnost údajů a zabránit 
neoprávněnému přístupu k těmto údajům, a to i ze strany zahraničních vlád a jejich 
zpravodajských služeb, pokud se jejich jednání neopírá o právní základ podle právních 
předpisů Unie nebo jednoho z členských států; zdůrazňuje, že to samé platí pro určité 
činnosti týkající se zpracování údajů některými nezbytnými nevládními institucemi, 
zejména zpracování určitých kategorií osobních údajů, jimiž disponují např. banky, 
pojišťovny, penzijní fondy, školy a nemocnice; naléhavě vyzývá Komisi, aby vydala 
pokyny, kterými by se tyto organizace řídily, pokud by služby cloud computingu 
používaly ke zpracování, přenosu či uchovávání svých údajů, a to včetně přijetí 
otevřených norem s cílem zabránit závislosti na poskytovatelích a upřednostnění 
otevřeného softwaru za účelem zlepšení transparentnosti a odpovědnosti používaných 
služeb; zdůrazňuje dále, že všechny výše uvedené skutečnosti jsou zvláště důležité tehdy, 
pokud jsou údaje předávány (mimo Evropskou unii mezi různými jurisdikcemi); je proto 
toho názoru, že veřejné orgány i nevládní poskytovatelé služeb spolu se soukromým 

                                               
1 Zejména v případech, kdy službycloud computingu využívají spotřebitelé a MSP.
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sektorem by při zpracovávání citlivých údajů a informací měli co nejvíce spoléhat na 
poskytovatele cloud computingu z EU, a to až do doby, než budou zavedeny uspokojivé 
celosvětové předpisy na ochranu údajů, s cílem zajistit bezpečnost citlivých údajů 
a databází veřejných subjektů; 

10. připomíná své závažné obavy týkající se nedávných odhalení v souvislosti s programy 
dohledu Národní bezpečnostní agentury USA a podobných programů provozovaných 
zpravodajskými agenturami v různých členských státech, neboť, pokud budou informace, 
které jsou dosud k dispozici, potvrzeny, představují tyto programy závažné porušení 
základního práva občanů a rezidentů EU na soukromí a ochranu údajů, stejně jako práva 
na soukromý a rodinný život, zachování důvěrného charakteru komunikací, presumpce 
neviny, svobody projevu, svobody informací a svobody podnikání; 

11. opakuje své závažné znepokojení nad povinným přímým poskytováním osobních údajů 
a informací z EU zpracovaných podle dohod o cloud computingu orgánům třetích zemí ze 
strany poskytovatelů cloud computingu, kteří podléhají právním předpisům třetí země 
nebo využívají datové servery nacházející se ve třetích zemích, a nad přímým vzdáleným 
přístupem k osobním údajům a informacím zpracovávaným donucovacími orgány 
a zpravodajskými službami třetích zemí;

12. vyjadřuje politování nad skutečností, že tento přístup je obvykle uskutečňován na základě 
přímého uplatňování vlastních právních předpisů ze strany orgánů třetích zemí, aniž by 
byly využívány mezinárodní nástroje vytvořené za účelem právní spolupráce, jako jsou 
dohody o vzájemné právní pomoci nebo jiné formy soudní spolupráce;

13. zdůrazňuje, že tyto postupy vyvolávají otázky ohledně důvěry v poskytovatele služeb 
cloud computingu a on-line služeb, kteří nejsou z EU, stejně jako důvěry ve třetí země, 
které nevyužívají mezinárodní nástroje právní a soudní spolupráce;

14. očekává, že Komise a Rada přijmou taková opatření, jež budou nutná k vyřešení této 
situace a k zajištění dodržování základních práv občanů EU;

15. připomíná, že veškeré společnosti poskytující služby v EU musí bez výjimky dodržovat 
právní předpisy EU a nesou odpovědnost za jakékoli jejich porušení;

16. zdůrazňuje, že služby cloud computingu, které spadají do jurisdikce třetí země, by měly 
uživatelům nacházejícím se v EU poskytnout jasné a rozeznatelné upozornění, že jejich 
osobní údaje mohou být sledovány zpravodajskou službou nebo donucovacími orgány 
třetí země na základě tajných nařízení nebo soudních příkazů, k němuž by měla být 
případně připojena žádost o výslovný souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho 
osobních údajů;

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby při sjednávání mezinárodních dohod, jež zahrnují 
zpracování osobních údajů, věnovala zvláštní pozornost rizikům a výzvám spojeným 
s cloud computingem v souvislosti se základními právy, a zejména, nikoli však výlučně, 
s právem na soukromý život a na ochranu osobních údajů, jak stanoví články 7 a 8 Listiny 
základních práv Evropské unie; dále naléhavě vyzývá Komisi, aby vzala na vědomí 
vnitrostátní pravidla vyjednávacího partnera, jež upravují přístup donucovacích orgánů 
a zpravodajských služeb k osobním údajům zpracovaným prostřednictvím služeb cloud 
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computingu, a zejména aby požadovala, že donucovacím orgánům a zpravodajským 
službám může být přístup umožněn pouze na základě plného dodržení řádného právního 
postupu a jednoznačného právního základu, a dále, aby byly stanoveny přesné podmínky 
přístupu, účel získání tohoto přístupu, bezpečnostní opatření přijatá při předávání údajů 
a práva jednotlivců, stejně jako pravidla týkající se dohledu a efektivní nápravný 
mechanismus;

18. zdůrazňuje své vážné obavy ohledně práce Výboru Úmluvy o kyberkriminalitě 
fungujícího v rámci Rady Evropy, jehož cílem je vytvořit dodatkový protokol zabývající 
se výkladem článku 32 Úmluvy o kyberkriminalitě ze dne 23. listopadu 2001, jenž se týká 
„přeshraničního přístupu k uloženým počítačovým údajům, s jejichž použitím existuje 
souhlas nebo které jsou veřejně dostupné“1, s cílem „usnadnit jejich efektivní využívání 
a uplatňování s ohledem na právní, politický a technologický vývoj“; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby s ohledem na nadcházející jednání Výboru ministrů Rady Evropy 
zajistily soulad ustanovení článku 32 Úmluvy o kyberkriminalitě a jeho výkladu 
v členských státech se základními právy, včetně ochrany údajů, a zejména s ustanoveními 
o přeshraničních tocích osobních údajů, jak jsou zakotvena v Listině základních práv EU, 
v acquis EU v oblasti ochrany údajů, v Evropské úmluvě o lidských právech a v Úmluvě 
Rady Evropy o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů 
(Úmluva č. 108), jež jsou pro členské státy právně závazné; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby rozhodně zamítly veškerá opatření, která by požívání těchto práv ohrozila;je 
hluboce znepokojen skutečností, že pokud by tento dodatkový protokol byl schválen, 
mohlo by jeho uplatňování vést k neomezenému vzdálenému přístupu donucovacích 
orgánů k serverům a počítačovým systémům, které se nacházejí v jiných jurisdikcích, aniž 
by existovala možnost obrátit se na dohody o vzájemné právní pomoci a na jiné nástroje 
soudní spolupráce, jež byly zavedeny s cílem zaručit základní práva jednotlivce, včetně 
práva na ochranu údajů a řádný proces;

19.  zdůrazňuje, že je nutné věnovat zvláštní pozornost malým a středním podnikům, které na 
technologii cloud comuptingu stále více spoléhají při zpracovávání osobních údajů a které 
vždy nemusí mít k dispozici zdroje či odborné znalosti, jež by jim umožňovaly zabývat se 
odpovídajícím způsobem problémy s bezpečností;

20. zdůrazňuje, že kvalifikace správce údajů či zpracovatele údajů se musí odpovídajícím 
způsobem odrážet ve skutečné úrovni kontroly, kterou mají nad prostředky zpracování, 
aby bylo možné jasně rozdělit odpovědnost za ochranu osobních údajů při využívání 
cloud computingu;

21. zdůrazňuje význam digitální gramotnosti všech občanů a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby vyvinuly koncepce týkající se způsobu, jak prosazovat bezpečné používání 
internetových služeb, včetně cloud computingu;

22. zdůrazňuje, že při zpracovávání osobních údajů ze strany poskytovatelů služeb cloud 
computingu musí být plně zohledněny všechny zásady stanovené v právních předpisech 
EU na ochranu údajů, jako jsou poctivost a zákonnost, omezení účelu, proporcionalita, 

                                               
1 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T 
CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
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přesnost a omezená doba uchovávání údajů;

23. zdůrazňuje, že je důležité mít k dispozici efektivní, přiměřené a odrazující správní sankce, 
jež mohou být uvaleny na služby cloud computingu, které nesplňují normy EU na ochranu 
údajů;

24. zdůrazňuje, že dopad každé služby cloud computingu na ochranu údajů musí být 
posuzován ad hoc, aby bylo možné stanovit nejvhodnější ochranná opatření, jež mají být 
zavedena;

25. zdůrazňuje, že evropský poskytovatel služeb cloud computingu by měl vždy jednat 
v souladu s právními předpisy EU na ochranu údajů, i když je takové jednání v rozporu se 
zadáním klienta nebo správce údajů usazených ve třetí zemi, nebo jsou dotčené subjekty 
údajů (výhradně) rezidenty třetích zemí;

26. zdůrazňuje, že je třeba zabývat se výzvami, které cloud computing představuje, na 
mezinárodní úrovni, zejména co se týče sledování vládními zpravodajskými službami 
a nezbytných ochranných opatření;

27. zdůrazňuje, že občané EU, kteří jsou sledováni zpravodajskými službami třetích zemí, by 
měli mít přinejmenším k dispozici stejné záruky a nápravné prostředky jako občané 
dotčené třetí země;

28. vyjadřuje politování nad přístupem Komise vyjádřeným v jejím sdělení, neboť se 
nezmiňuje o rizicích a výzvách spojených s cloud computingem, a naléhavě žádá Komisi, 
aby pokračovala ve své práci o cloud computingu a vypracovala ucelenější sdělení na toto 
téma, v němž zohlední zájmy všech zúčastněných stran a které bude kromě standardního 
odkazu na ochranu základních práv a dodržování požadavků na ochranu údajů obsahovat 
alespoň:

– pokyny, jak zajistit důsledné dodržování základních práv EU a povinností v oblasti 
ochrany údajů;

– restriktivní podmínky, za nichž lze či nelze k údajům cloud computingu získat přístup 
pro účely vymáhání práva, v souladu s Listinou základních práv EU a právními 
předpisy EU;

– ochranná opatření proti nezákonnému přístupu zahraničních a domácích subjektů, 
například pozměněním požadavků veřejných zakázek a uplatňováním nařízení Rady 
(ES) č. 2271/961 s cílem bojovat proti právním předpisům jiných zemí, které mohou 
vést k obrovskému nezákonnému předávání údajů cloud computingu týkajících se 
občanů a rezidentů EU;

– návrhy pro zaručení neutrality sítě a služeb, které by zabránily komerčně motivované 
diskriminaci konkrétních služeb cloud computingu;

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých 
určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich 
vyplývajících (Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1–6; URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:EN:HTML)
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– návrhy, které by zaručily, že přístup k právnímu obsahu neutrpí újmu v důsledku 
opatření namířených proti nezákonnému obsahu;

– návrhy týkající se toho, jak definovat „předávání“ osobních údajů a jak aktualizovat 
standardní smluvní doložky, tak aby byly uzpůsobeny prostředí cloud computingu, 
neboť s cloud computingem je často spojen obrovský tok údajů od klientů cloud 
computingu k serverům a datovým centrům poskytovatelů cloud computingu, do 
něhož je zapojeno mnoho různých subjektů a který překračuje hranice mezi členskými 
a nečlenskými státy EU;

– opatření, jež by řešila stávající nerovnováhu na trhu služeb cloud computingu mezi 
poskytovateli služeb a většinou uživatelů jejich služeb; 

– opatření podporující výzkum zabývající se otázkou, jak stávající legislativní rámce EU 
a mezinárodní dohody odpovídají konkrétním scénářům v oblasti služeb cloud 
computingu, a měřící jak hospodářský, tak environmentální dopad cloud computingu, 
neboť k těmto aspektům existuje stále jen málo studií.
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