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1. Reforma ochrany údajů – silná odezva doporučení Evropského parlamentu –
společný program

Reformu systému ochrany údajů navrženou v lednu 2012 Evropskou komisí je třeba vítat, 
neboť do ní byla ve značném rozsahu začleněna doporučení Parlamentu, jak je formuloval ve 
svém usnesení ze dne 6. července 2011 o komplexním přístupu k ochraně osobních údajů 
v Evropské unii1, zahrnující čtyři hlavní oblasti: plné zapojení a komplexní přístup (1a), 
posílení práv jednotlivců (1b), další posílení dimenze vnitřního trhu a zajištění lepšího 
prosazování pravidel na ochranu údajů (1c) a posílení globálního rozměru (1d).

1a. Volba nařízení jakožto obecného rámce pro ochranu údajů v EU, který nahradí směrnici 
95/46/ES, splňuje požadavek Parlamentu na „úplnou harmonizaci na nejvyšší úrovni, která 
povede k právní jistotě a jednotné a kvalitní ochraně jednotlivců za všech okolností“.
Současně však návrh obecného nařízení o ochraně údajů nereaguje na důraznou výzvu, aby 
bylo do oblasti působnosti nového rámce zahrnuto zpracovávání osobních údajů orgány a 
institucemi Evropské unie, které se řídí nařízením (ES) č. 45/2001.

Komise učinila politické rozhodnutí, tj. že právní rámec zpracovávání za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestné činnosti a pro účely související soudní činnosti 
bude vytvořen prostřednictvím směrnice. Skutečnost, že do oblasti působnosti bylo zahrnuto 
zpracovávání údajů při vymáhání práva v členských státech, jak Evropský parlament 
dlouhodobě požadoval, představuje v této oblasti vítaný krok, zpravodajové se ale domnívají, 
že s ohledem na vysoce citlivou povahu tohoto tématu by směrnice měla být ambicióznější.
To má obzvláštní význam vzhledem k tomu, že jak Parlament jasně zdůraznil, „pravidla 
specifická pro určité sektory by za žádných okolností neměla snižovat úroveň ochrany 
zajištěnou rámcovými právními předpisy a musí jasně vymezit výjimečná, nezbytná, legitimní 
a zvlášť přizpůsobená snížení úrovně obecných zásad ochrany údajů“.

1b. Zpravodajové soudí, že předložený návrh obsahuje mnoho důležitých vyjasnění a zlepšení
stávajících dokumentů, co se týče zásad a práv subjektu údajů. To platí v případě ustanovení o 
souhlasu, zejména o jeho výslovné povaze, pravidel týkajících se transparentnosti, 
podrobných pravidel pro informování subjektu údajů, práva na výmaz, práva být zapomenut a 
práva na přenositelnost údajů, stejně jako v případě citlivých údajů a údajů, jež se týkají dětí.

1c. Reforma zahrnuje rovněž požadavky Parlamentu ohledně inspektorů ochrany údajů, 
požadavek, aby byl posuzován dopad na soukromí, požadavky týkající se obecné povinnosti 
oznamovat porušení ochrany údajů, silné úlohy a pravomocí a odpovídajících finančních 
zdrojů orgánů pro ochranu údajů a statusu pracovní skupiny zřízené podle článku 29 a 
požadavek přísných sankcí s odrazujícím účinkem.

1d. Ustanovení ohledně mezinárodního předávání údajů, jejichž zjednodušení a posílení 
Parlament požadoval, nyní výslovně zahrnují zavedené postupy, jako jsou například závazná 
podniková pravidla či standardní smluvní doložky, a vítané je rovněž vyjasnění postupu při 
hodnocení přiměřenosti. Ustanovení o předávání údajů v rámci spolupráce v oblasti vymáhání 
práva je nutné vnímat rovněž v kontextu probíhajících jednání se třetími zeměmi, například 
rámcové dohody o ochraně údajů mezi EU a USA, k nimž se Parlament rovněž mnohokrát 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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vyjadřoval.

2. Hlavní prvky reformy

Hlavními prvky reformy jsou1:

- ochrana údajů jakožto základní právo, které je zakotveno v článku 8 Listiny a článku 16 
SFEU, a v tomto ohledu zlepšení schopnosti fyzických osob mít kontrolu nad svými údaji 
(dobrovolně poskytnutý, informovaný a výslovný souhlas, právo na opravu a výmaz a 
právo být zapomenut, právo na informace a přístup k vlastním údajům, přenositelnost 
údajů, právo podat námitku);

- zachování zásady pokrytí všech typů situací a odvětví (s výjimkou národní bezpečnosti, 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky a výlučně neziskové soukromé činnosti) 
stejnými či obdobnými pravidly, přičemž se tytéž zásady a mechanismy použijí pro 
veřejný i soukromý sektor, s nezbytnými a přiměřenými omezeními v oblasti vymáhání 
práva;

- přizpůsobení předpisů o ochraně údajů novému vývoji v oblasti technologií technicky 
neutrálním způsobem (například: ochrana soukromí již od návrhu a standardní nastavení 
ochrany soukromí);

- poskytnutí účinných prostředků k zaručení základního práva na ochranu údajů (omezení 
účelu, odpovědnost správce údajů, oznamování porušení ochrany údajů a komunikace o 
těchto porušeních, silné a nezávislé vnitrostátní orgány pro ochranu údajů, inspektoři 
ochrany údajů u všech orgánů veřejné správy, ve společnostech přesahujících určitou 
velikost nebo ve zvláštních situacích, účinná správní a soudní náprava);

- předcházení roztříštěnosti a poskytnutí právní jistoty jednotlivcům, podnikům (co se týče 
jednotného trhu) a veřejným subjektům, a to zavedením systému tzv. jediného kontaktního 
místa (pravomoci orgánu pro ochranu údajů toho státu, kde se nachází hlavní provozovna 
správce nebo zpracovatele) a „mechanismu jednotnosti“;

- zajištění harmonizace hlavních zásad ochrany údajů, pokud jde o nakládání s údaji a jejich 
výměnu mezi policejními a soudními orgány za účelem předcházení, odhalování, 
vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů (hledisko ochrany údajů je v této 
souvislosti zásadní součástí stávajících i navrhovaných právních předpisů EU), díky 
čemuž skončí současná situace, kdy pravidla EU (rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV) 
platila pouze v případě, kdy byl přítomen přeshraniční prvek;

- poskytnutí bezpečného a spolehlivého systému předávání údajů do třetích zemí (ať už na 
základě rozhodnutí o přiměřenosti pro danou zemi, území nebo oblast zpracování – mimo 
jiné co se týče práva subjektů údajů se sídlem v Unii na účinnou správní a soudní nápravu 
– nebo na základě konkrétních vhodných záruk obsažených v právně závazných 

                                               
1 Viz také sdělení Komise s názvem Ochrana soukromí v propojeném světě – Evropský rámec pro ochranu údajů 
pro 21. století (COM(2012)0009).



PE491.322v01-00 4/5 DT\905569CS.doc

CS

nástrojích) a podpora systému EU v zahraničí (včetně dohod se třetími zeměmi).

3. Přístup založený na balíčku předpisů

Zpravodajové považují dva reformní návrhy za jedinečnou legislativní příležitost k vytvoření 
dvou plně soudržných a harmonizovaných právních nástrojů s vysokými nároky, jež se týkají 
ochrany údajů, bude-li pro oba dokumenty přijat komplexní, vyvážený, koordinovaný a 
paralelní postup. Tento přístup založený na „balíčku předpisů“ odpovídá opakujícím se 
požadavkům Evropského parlamentu z minulých let, aby vznikl silný a ambiciózní rámec pro 
ochranu údajů, který skoncuje s roztříštěností a právní nejistotou. Takovýto přístup konkrétně:

- zaručí přijetí koordinovaného přístupu k tvorbě právních předpisů, díky čemuž se zlepší 
podstata i jednotnost obou dokumentů. Prakticky to znamená, že každý zpravodaj pro 
daný balíček je současně stínovým zpravodajem pro druhý dokument. Koordinaci zajišťují 
rovněž společné schůze na technické úrovni, rozpravy ve výborech a slyšení (viz dále).
V současnosti se vypracovává obdobný časový harmonogram pro oba postupy;

- dosáhne z legislativního hlediska nejúčinnějšího a nejucelenějšího postupu, neboť schůze 
a rozpravy byly, jsou a budou vzájemně kombinovány, což zaručí efektivní využití času a 
minimalizaci použitých zdrojů a zároveň umožní pracovat důkladně;

- zaručí uplatňování stejné úrovně ochrany údajů současně ve všech oblastech činnosti EU, 
což znamená, že skončí přetrvávající anomálie z doby před Lisabonem a ve všech 
oblastech bude zajištěna nejlepší možná kontrola ze strany Soudního dvora.

4. Přijaté kroky a cesta kupředu

4a. O reformě ochrany údajů již obšírně diskutovali stínoví zpravodajové, navrhovatelé 
výborů, předsednictví Rady i Komise. Budou v tom pokračovat i nadále a budou rovněž 
spolupracovat se zúčastněnými stranami, jako jsou orgány pro ochranu údajů, vnitrostátní 
orgány, průmyslové společnosti, organizace zabývající se občanskými právy a organizace 
spotřebitelů, aby byla pro přístup Parlamentu zajištěna široká podpora. Co se týče nařízení, 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) dne 29. května 2012 
uspořádal seminář pro zúčastněné strany; o podobné akci se bude uvažovat i v případě 
směrnice.

Koordinátoři výboru LIBE se dohodli, že tento výbor uspořádá výroční meziparlamentní 
setkání výborů spolu s vnitrostátními parlamenty zaměřené na svobodu, bezpečnost a 
spravedlnost v souvislosti s balíčkem reformních opatření pro ochranu údajů, které se bude 
konat ve dnech 9. a 10. října 2012. Další zvláštní pracovní dokumenty vztahující se k nařízení 
a směrnici budou předloženy později v průběhu tohoto roku. Probíhá rovněž diskuse o 
posouzení dopadů ze strany Parlamentu.

Předložení návrhů zpráv se v současnosti plánuje před koncem roku 2012. Zpravodajové 
doufají, že budou připraveni a budou moci začít jednat se spolutvůrci právních předpisů 
v průběhu roku 2013.
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4b. Mezi oblasti, u nichž zpravodajové a stínoví zpravodajové shledali potřebu dalších diskusí 
a vyjasnění, patří mimo jiné:

- úloha, kterou Komise hraje v mechanismu jednotnosti a prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů;

- stávající výjimka z reformy předpisů o ochraně údajů pro orgány a agentury EU;

- vztah mezi obecnými právními předpisy Unie a konkrétními vnitrostátními předpisy;

- přesné rozdělení rolí a odpovědností mezi orgány pro ochranu údajů v přeshraničních 
případech;

- vyjasnění ohledně profilování, včetně lidského činitele a práva na informace o tom, jakou 
logikou se zpracovávání údajů řídí, jak požaduje Parlament;

- koncept „oprávněného zájmu“, „veřejného zájmu“ a „veřejné bezpečnosti“;

- vzájemné propojení obou legislativních nástrojů, zejména v případech přístupu k osobním 
údajům v držení soukromých subjektů za účelem vymáhání práva;

- žádosti o přístup nebo přikázaný přístup k osobním údajům uchovávaným v Unii ze strany 
veřejných orgánů třetích zemí, zejména v případech, kdy je zde usazen rovněž správce 
údajů;

- důraznější pobídky k ochraně údajů již od návrhu a standardním nastavením ochrany 
údajů.


