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1. Posilování evropského systému ochrany údajů: přijatá opatření a další postup

Diskuse o novém systému ochrany údajů, který navrhla Evropská komise v lednu 2012 v 
orgánech a institucích EU a členských státech pokročila. Jak objasnili zpravodajové pro 
nařízení a směrnici ve svém prvním pracovním dokumentu1, reformní balíček zařazuje mnohá 
doporučení Parlamentu, které se týkají a) zaujetí komplexního přístupu, b) posílení práv 
jednotlivců, c) umožnění dalšího rozvoje ve vztahu k vnitřnímu trhu a zabezpečení lepšího 
uplatňování pravidel ochrany údajů a d) posílení globálního rozměru. Je třeba zdůraznit, že 
ochrana údajů je v současné době závazným základním právem podle článku 8 Listiny 
základních práv a má konkrétní právní základ v článku 16 SFEU. Z tohoto důvodu bychom 
proto měli posílit ochranu spotřebitelů a občanů („subjektů údajů“) v tomto digitálním a 
globalizovaném věku.

V orgánech EU se stále vedou diskuze týkající se těchto otázek: akty v přenesené pravomoci a 
prováděcí akty, administrativní zátěž a „mechanismus jednotnosti“. Předsednictví Rady 
spustilo mechanismus „přátelé předsednictví“ s cílem prodiskutovat tato horizontální témata, 
přičemž Parlament vyslechne odborníky a bude diskutovat se zúčastněnými stranami na 
každoroční schůzi výboru LIBE a výborů národních parlamentů ve dnech 9. a 10. října 2012. 
Předložení návrhu zprávy o tomto nařízení je plánováno na konec roku 2012 s prodloužením 
lhůty, která umožní poslancům předložit pozměňovací návrhy včas (do konce února 2013) a 
orientační hlasování v dubnu 2013, což umožní začít jednání během irského předsednictví 
Rady. Výbory požádané o stanovisko si v souladu s tím naplánují svou činnost. Vzhledem k 
naléhavé potřebě vytvoření komplexního právního rámce v rychle se rozvíjejícím prostředí, je 
cílem zpravodajů a stínových zpravodajů dohodnout se s Radou během tohoto legislativního 
období na reformním balíčku. 

Po čtyřech výměnách názorů ve výboru LIBE, během semináře, který uspořádal tento výbor 
se zúčastněnými stranami a po rozsáhlých diskusích se stínovými zpravodaji, výbory, které 
poskytují stanovisko, s Komisí, s předsednictvím Rady a zúčastněnými stranami, zpravodaj v 
této souvislosti překládá konkrétnější návrhy a posouzení. V této fázi není možné dospět ke 
konečnému řešení všech předložených otázek. Lze nicméně předložit několik zásad, které 
slouží jako pokyny ke směřování pro návrh zprávy. Ty jsou založeny na stávající směrnici o 
ochraně údajů2 a byly zdůrazněny v usnesení Parlamentu ze dne 6. července 2011 (zpráva 
pana Vosse)3. Zpravodaj by proto rád dosáhl dohody v následujících hlavních bodech pro 
návrh zprávy. Tento pracovní dokument se bude zabývat nejpodstatnějšími prvky, zatímco 
institucionální prvky budou zahrnuty v pracovním dokumentu č. 3.

2. Posilování klíčových zásad a vymezení pojmů

Definice výrazů „osobní údaje“ a „subjekt údajů“ jsou klíčové, protože určují rozsah a účinné 
uplatňování ochrany obsažené v nařízení pro různé druhy zpracovávání osobních údajů. 
Věcná působnost tohoto nařízení by v tomto ohledu měla být stejná jako v případě stávající 
směrnice 95/46/ES. Vzhledem k tomu, že rámec ochrany údajů je jedním ze základních práv, 

                                               
1 PE491.322v01-00, 6. července 2012.
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31–
50).
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0323, 6. července 2011.
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omezení věcné působnosti není v rukách zákonodárce. Oprávněnými obavami týkajícími se 
konkrétních obchodních modelů se však lze zabývat v jiných místech tohoto nařízení.  

Aby byla dosažena co nejvyšší možná míra ochrany údajů a byly umožněny nové obchodní 
modely, je třeba podpořit pseudonymní a anonymní používání služeb. Jasná definice pojmu 
„anonymita“ by měla správcům údajů pomoci porozumět případům, kdy jejich činnost 
nespadá do působnosti nařízení. Používání pseudonymních údajů v tom smyslu, že je správce 
údajů schopný vytřídit jednotlivé osoby podle pseudonymu, by tak bylo z hlediska povinnosti 
správce ulehčeno. 

Souhlas by měl zůstat i nadále základním požadavkem pro přístup EU k ochraně údajů. 
Vzhledem k tomu, že jde o důležitý právní základ, který běžně slouží k oprávnění 
zpracovávání údajů,  je nezbytné, aby byl v tomto nařízení jasně definovaný. Informovanost 
subjektů údajů o tom, co se děje s jejich „digitálními identitami“ bude zvýšena jejich přímým 
zapojením a možností svobodné volby. Měli bychom objasnit, že technické normy, které 
vyjadřují požadavky subjektu údajů jsou právoplatnou formou poskytování výslovného 
souhlasu1. Informace by měly být „subjektům údajů“ podávány v srozumitelným způsobem, 
jako např. prostřednictvím „lepší ochrany soukromí“ a standardizovaných log nebo ikon2. Za 
účelem podpoření správců údajů můžeme rovněž snížit zátěž prostřednictvím používání 
jednoduchých způsobů vyžádání souhlasu v případě, že je provedeno posouzení dopadu na 
soukromí a systém je zhodnocen jako vyhovující zásadám ochrany soukromí již ve fázi 
návrhu a standardního nastavení ochrany soukromí.  Pojem „značná nerovnováha“ je třeba 
vyjasnit. Zejména by měla existovat jasná definice toho, co způsobuje narušování trhu jako 
jsou monopoly a oligopoly, které takovou nerovnováhu mohou způsobit. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována způsobům získávání souhlasu pro účely zpracování osobních údajů dětí.

Kromě souhlasu by měly by být jasně stanoveny i další právní důvody pro účely zpracování 
údajů. Poskytování údajů o zpracování v případech, kdy je to nutné pro účely uzavření 
smlouvy, by mělo být rozšířeno na poskytování služby požadované subjektem údajů. Definice 
„oprávněný zájem“ by neměla být zůstat v působnosti aktu v přenesené pravomoci.

Omezení účelu je hlavním prvkem ochrany údajů, a to vzhledem k tomu, že chrání subjekty 
údajů od nepředvídatelného rozšíření zpracovávání údajů, ať již ze strany orgánů veřejné 
moci či soukromých společností. Změna účelu osobních údajů po jejich shromáždění by měla 
být možná pouze na základě oprávněného zájmu správce údajů.

Profilování, což znamená posuzování údajů o prioritách, chování a postojů jednotlivců s cílem 
rozhodovat o nich, se stalo součástí  široce používaných postupů. Za účelem zabezpečení 
informovaného souhlasu pro účely profilování, je třeba profilování definovat a regulovat. 
Pokyny by měly být převzaty z doporučení Rady Evropy3. V důsledku profilování mohou 
subjekty údajů platit vyšší úroky či platby pojištění pouze proto, že budou odpovídat určitým 
kritériím a prediktivním modelům, které jsou pro ně těžko srozumitelné. Je důležité, aby v 
případech jakýchkoli nepříznivých důsledků profilování byla vždy k dispozici i lidská 
                                               
1 Např. funkce “Do Not Track” („nesledovat“), kterou v současné době vyvíjí konsorcium World Wide Web, 
(W3) se může stát normou, pokud bude zvolen správný právní rámec.
2 Článek 29 pracovní skupina, 11987/04/EN, WP 100: stanovisko 10/2004 na téma směrem k 
harmonizovanějším ustanovením o poskytování údajů, 25. listopadu 2004.
3 Rada Evropy, doporučení CM/Rec(2010)13 Výboru ministrů Rady Evropy určené členským státům a týkající 
se ochrany osob při automatizovaném zpracování osobních údajů v rámci profilování, 23. listopad 2010.
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kontrola.

Územní působnost nařízení je důležitá pro konsistentní uplatňování právních předpisů EU na 
ochranu údajů. Zpravodaj a stínoví zpravodajové podporují uplatňování plánovaného nařízení, 
kdykoli budou údaje o občanech a osobách s trvalým pobytem v EU zpracovávané bez ohledu 
na to, kde je správce údajů usazen. Je možné, že bude třeba zpřísnit kritéria pro rozhodnutí o 
adekvátní ochraně pro účely dalšího předání údajů do třetích zemí. V případě předání, která 
nebudou založena na rozhodnutí o adekvátní ochraně se vynořuje otázka, jak budou 
uplatňovány soukromé dohody, jako jsou smluvní doložky a závazná podniková pravidla v 
zemích, v nichž neexistují právní předpisy pro účely ochrany údajů nebo v nichž právní 
systém brání uplatňování jejich prosazování. Přístup k osobním údajů uchovávaným a 
zpracovávaným v Evropské unii by měl být veřejným orgánům či soudům třetích zemí 
umožněn pouze tehdy, pokud se jejich právní základ rovněž nachází v právních předpisech 
EU 1 . Toto pravidlo nabude ještě významnějšího opodstatnění s rozšířením služeb 
internetových technologií (tzv. „cloud computing“).

3. Posilování práv jednotlivců a důvěra spotřebitelů

Konkrétní práva jednotlivců vůči správci údajů byla vždy základem ochrany údajů. Tato 
práva je třeba zaručit, ale rovněž posílit a jasně stanovit tak, aby bylo možné lépe řešit výzvy 
digitálního věku a poskytovat právní jistotu pro spotřebitele a podniky. Na druhé straně může 
být navrhované nařízení zjednodušeno tím, že budou sloučena práva, která jsou podobná, 
čímž by se z nařízení stala mince, která má dvě strany. Tento návrh sníží administrativní zátěž 
pro správce údajů a usnadní fyzickým osobám porozumět lépe pochopit a uplatňovat svá 
práva.

Informace poskytované subjektům údajů mohou být v podstatě shodné s interní dokumentací, 
pokud se budou řídit vícestranným přístupem oznámení o ochraně osobních údajů, při němž 
bude spotřebitel poprvé seznámen se standardizovaným či stylizovaným shrnutím politiky 
ochrany soukromí, přičemž mu na požádání může být poskytnuta celá dokumentace. Právo 
obdržet srozumitelné informace o zásadách, kterými se řídí zpracovávání osobních údajů, a 
které jsou stanoveny již ve směrnici 95/46 a zdůrazněny v usnesení Parlamentu ze dne
6. července 2011, by mělo být zachováno. Subjekty údajů musí mít příležitost porozumět 
tomu, co se děje s jejich údaji, přičemž podrobná obchodní tajemství by měla být chráněna.

Právo na přenosnost údajů – tj. možnost přenesení údajů z jednoho systému elektronického 
zpracování do jiného je pouze adekvátní forma dávno zavedeného právního nároku na přístup 
k osobním údajům. V digitálním věku mohou občané rovněž ve své úloze spotřebitelů 
oprávněně očekávat, že obdrží své osobní údaje v běžně používaném elektronickém formátu. 
Umožní se tím zvýšit konkurenceschopnost v oblasti, kde se běžně vyskytují přirozené 
monopoly založené na síťových účincích, čímž se vytvoří tržně orientovaný podnět pro 
poskytování služeb, které jsou v souladu s ochranou osobních údajů.

Právo na výmaz a právo na opravu by měly být i nadále zásadními právy pro subjekty údajů 
při současnému množství zveřejňovaných informací, které mohou mít vážné důsledky. 

                                               
1 Politické skupiny se obávají přístupu orgánů jiných států k evropskému bankovnictví, lékařským a 
komunikačním údajům, viz otázky k ústnímu zodpovězení a související rozprava s místopředsedkyní a 
komisařkou pro spravedlnost Viviane Redingovou, 15 February 2012, CRE 15/02/2012 – 19. 
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Podobně by mělo být vnímáno i právo být zapomenut, protože má za úkol objasnit tato práva 
v digitálním prostředí a zároveň zachová obecnou výjimku v případě svobodu projevu. Tento 
návrh by měl být specifikován ve znění nařízení. 

Právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání údajů by nemělo být zpoplatněno. Je rovněž 
třeba poskytovat zdokonalené možnosti pro účinnou nápravu, včetně ze strany skupin 
spotřebitelů. 

4. Posílení odpovědnosti a snižování administrativní zátěže

Zpracovávání osobních údajů nabízí správcům údajů a jejich zpracovatelům mnoho 
obchodních příležitostí. Ochrana osobních údajů je však základním právem a zpracovávání 
těchto údajů sebou rovněž nese i jistou zodpovědnost. Tyto povinnosti by měly být jasné a 
srozumitelné, aby se předešlo právní nejistotě pro podniky a orgány, jakož i pro subjekty 
údajů. Proto je třeba lépe rozdělit povinnosti a odpovědnosti mezi správce údajů a 
zpracovatele údajů. V souvislosti s pojmem „společní správci“ je třeba další diskuze. Dále je 
třeba jasně vymezit rámec úkonů, které je zpracovatel oprávněn provést, aniž by mu k tomu 
dal pokyn správce, což zahrnuje případ, kdy zpracovatel zapojí do zpracovávání údajů 
subdodavatele.

Inspektoři ochrany údajů v podnicích a orgánech veřejné moci jsou důležitou součástí 
moderních postupů v oblasti ochrany údajů a jejich povinného zavedení v celé Unii, přičemž 
jsou všeobecně podporovány návrhy na jejich postavení a úkoly. Pravděpodobně bude třeba 
přesnějšího vymezení míry jejich nezávislosti, pravomocí a povinností. Existuje široká shoda 
v tom směru, že prahová hodnota povinného jmenování inspektora ochrany údajů by nemělo 
záležet jen na velikosti podniku, ale zejména na významu zpracovávání údajů. Vhodným 
systémem měření může být počet jednotlivců, jejichž údaje jsou zpracovávány. 

Ohlašování případů porušení ochrany údajů a služby v oblasti zajišťování bezpečnosti údajů 
musí být v souladu se směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích1 a s připravovanou 
směrnicí o útocích na informační systémy. 

Klíčovou inovací této reformy je ochrana údajů již od návrhu a standardního nastavení 
ochrany údajů. To by například zajistilo, že aplikace tzv. inteligentních telefonů bude mít 
pouze přístup k údajům v telefonu, které jsou vskutku nezbytné pro poskytování určité služby, 
jako je např. plánování trasy či informace o počasí. Výrobci a poskytovatelé služeb však 
potřebují přesnější pokyny a silnější podněty, aby tyto zásady zavedli. Hodnocení dopadu na 
soukromí je rovněž třeba objasnit a poskytnout srozumitelnější pokyny. Oba přístupy rovněž 
vyžadují silné postavení inspektorů ochrany údajů.

Kodexy chování, jakož i ověřování a certifikace a uznávání jsou obecně podporovány, ale 
rovněž vyžadují stimuly a jasná pravidla týkající se důsledků v souvislosti se zákonným 
zpracováním údajů, povinnostmi a souvisejícími tématy.

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) 
(Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37–47).
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