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Nutnost uplatňovat komplexní přístup

Stávající rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech1

nevytváří komplexní rámec ochrany údajů ze strany orgánů příslušných k vymáhání práva 
a soudních orgánů činných v trestním řízení, neboť upravuje pouze přeshraniční situace 
a nezabývá se otázkou souběžně existujících ustanovení o ochraně údajů v různých nástrojích 
EU.

Parlament usiloval o vytvoření jednoho komplexního nástroje na ochranu údajů, který by 
upravoval veškeré otázky a oblasti. Navzdory odlišnému záměru na začátku legislativního 
procesu nenavrhla Komise jeden nástroj, ale dva, přičemž oblast trestního práva by byla 
předmětem navrhované směrnice. Směrnice jako taková, bude-li přijata, by přinesla některá 
vylepšení, například rozšíření její platnosti na čistě vnitrostátní situace. V současné době 
existuje celá směsice nástrojů EU, jež se zabývají ochranou údajů při jejich zpracovávání 
policejními a soudními orgány v trestněprávních řízeních. Tento „schizofrenní“ stav, kdy 
vnitrostátní orgány příslušné k vymáhání práva musí uzpůsobovat míru ochrany údajů podle 
dané situace (přeshraniční případ, vnitrostátní případ, Europol, Eurojust, Prüm), je 
v koherentním právním prostředí neudržitelný, a to i vzhledem ke skutečnosti, že ochrana 
údajů je základním lidským právem (článek 8 Listiny EU). Ačkoli se uplatňování Listiny 
omezuje na provádění právních předpisů EU (článek 51 Listiny), chápal v minulosti Soudní 
dvůr tento termín v jiných oblastech v širokém smyslu. Současně článek 2 Smlouvy o EU 
takové omezení (uplatňování právních předpisů EU) nemá, pouze stanoví, že členské státy 
musí dodržovat základní práva. V tomto směru by bylo z dlouhodobého hlediska právně 
diskutabilní, aby stejné vnitrostátní orgány uplatňovaly dvojí pohled na stejné základní právo 
v závislosti na tom, zda jde o vnitrostátní, nebo přeshraniční situaci. 

Nařízení by bylo nesporně vhodnější, neboť prostřednictvím směrnice není dosaženo takové 
jednotnosti a směrnice by mohla vést k nestejnoměrnému provedení, v jehož důsledku 
nevzniknou společné horizontální postupy v členských státech (což nastalo u směrnice 
95/46/ES). Stejně jako forma, ani obsah směrnice nemůže zajistit takovou úroveň ochrany, 
jako je tomu u navrhovaného nařízení. V této souvislosti evropský inspektor ochrany údajů 
mimo jiné uvedl, že „rozšíření oblasti působnosti bude přínosné pouze v případě, že směrnice 
podstatně zvýší úroveň ochrany údajů v této oblasti, což nečiní. Oproti navrhovanému 
nařízení je řada ustanovení navrhované směrnice nedostatečná, a to bez zřejmého důvodu“2.
Deklarovaného cíle reformy nebylo zcela dosaženo a nedošlo k nápravě nekomplexnosti.3
Evropský inspektor ochrany údajů důrazně vyzval zákonodárce, aby „zajistili, aby oba 
nástroje obsahovaly stejná základní ustanovení a vstoupily v platnost ke stejnému datu“4.
V této věci se opakovaně vyslovovala a vyjadřovala znepokojení nad návrhem Komise také 

                                               
1 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.
2 Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k balíčku opatření pro reformu ochrany údajů z ledna 2012, 
bod 19.
3 V této souvislosti viz sdělení Komise ze dne 4. listopadu 2010 „Komplexní přístup k ochraně osobních údajů 
v Evropské unii“ (COM(2010)609), usnesení EP ze dne 6. července 2011, závěry Rady přijaté na 3071. zasedání 
Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 24. a 25. února 2011, stanovisko evropského inspektora ochrany 
údajů ze dne 14. ledna 2011 atd.
4 Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k balíčku opatření pro reformu ochrany údajů z ledna 2012, 
bod 37.
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pracovní skupina zřízená podle článku 29 ve svém stanovisku k reformě ochrany údajů1.  
Proto zpravodaj, za podpory stínových zpravodajů, bude trvat na tom, aby se k oběma 
nástrojům přistupovalo jako k jednomu balíčku, a je ochoten tento přístup v případě potřeby 
hájit, včetně koordinace časového harmonogramu obou návrhů.

Zamezení nerealistickému a nefunkčnímu rozdělení oblastí 

Rozdělení obou nástrojů vyvolává oprávněné pochybnosti o jejich fungování praxi v případě 
spolupráce mezi orgány příslušnými k vymáhání práva a soukromým sektorem či jinými 
veřejnými subjekty. Dva různé nástroje (přijaté v různou dobu) obsahující různé soubory 
pravidel by z praktického hlediska nenaplňovaly princip právní jistoty a rovnosti před 
zákonem. Otázkou tedy je, zda by směrnice v navrhované podobě, ačkoli upravuje rovněž 
čistě vnitrostátní situace, dosáhla plně komplexního přístupu.2 Vnitrostátní případ se někdy 
může stát případem přeshraničním nebo vyžadovat spolupráci se soukromými subjekty. 
Všechny takto získané údaje jsou potenciální údaje EU šířené v celé Unii. Šíření 
„kontaminovaných“ údajů dobře ilustruje například věc Marper rozhodovaná Evropským 
soudem pro lidská práva, kde se problém s uchováváním vzorků DNA v jednom členském 
státě stává na základě prümského rozhodnutí problémem ve všech členských státech. To 
dokládá i plánované vytvoření a úloha orgánů dohledu, kde směrnice odkazuje přímo na 
navrhované nařízení, včetně úlohy Evropské rady pro ochranu údajů.3

Navíc oblast působnosti navrhované směrnice nezahrnuje zpracovávání osobních údajů 
prováděné orgány, institucemi a jinými subjekty EU (článek 2), a to navzdory jejich 
rostoucímu významu, pokud jde o sdílení údajů v oblasti soudnictví a vymáhání práva. 
Současně Komise navrhuje přezkum konkrétních aktů v oblasti policejní a soudní spolupráce 
tři roky po vstupu této směrnice v platnost, což v praxi znamená časové rozpětí několika let 
(1–2 roky legislativní práce a 3 roky na provedení ve vnitrostátním právu a po 3 letech by 
Komise začala tyto akty přezkoumávat).  Z toho reálně vyplývá, že společná úroveň norem 
v celé EU nebude existovat dalších +/- 6 let a tak dlouhá doba je nepřijatelná. 

Nedořešené otázky

Některé konkrétní otázky je nutné dořešit, a to mimo jiné následující:

– Každá výjimka z pravidla musí být řádně odůvodněna, neboť ochrana údajů je základním 
právem. Toto právo musí být chráněno stejnou měrou za všech okolností, přičemž se plně 
uplatní článek 52 Listiny, který připouští určitá omezení. Taková omezení musí být výjimkou 
z obecného pravidla, a nesmí se stát sama pravidlem. Bianco šek a rozsáhlé výjimky nelze 
akceptovat;

                                               
1 Stanovisko 01/2012 pracovní skupiny zřízené podle článku 29 k návrhům reformy ochrany údajů ze dne 
23. března 2012.
2 V tomto ohledu je v bodě odůvodnění 12 navrhované směrnice uvedeno toto abstraktní prohlášení: „Aby byla 
zajištěna stejná úroveň ochrany fyzických osob na základě právně vymahatelných práv v celé Unii a aby byly 
odstraněny rozdíly bránící výměně osobních údajů mezi příslušnými orgány, měla by směrnice stanovit 
harmonizovaná pravidla pro ochranu a volný pohyb osobních údajů v oblasti justiční spolupráce v trestních 
věcech a policejní spolupráce.“
3 V této souvislosti viz body odůvodnění 52 a 59.
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– Je nutné jasně definovat zásady ochrany údajů upravující např. uchovávání údajů, 
transparentnost a zajištění toho, aby byly údaje aktuální, adekvátní, relevantní a aby nebyly 
nepřiměřeně rozsáhlé; mimoto chybí také požadavek, aby správce údajů prokázal dodržování 
stanovených pravidel; 

– Není navržen mechanismus pro řádné hodnocení nezbytnosti a přiměřenosti. Toto opatření 
je nezbytné, aby bylo možno vyhodnotit, zda jsou určité zpracované údaje vůbec potřebné 
a zda plní svůj účel. Na nutnost provádět taková hodnocení bylo před nedávnem 
upozorňováno v rámci jednání o programu sledování financování terorismu a v rámci jednání 
o jmenné evidenci cestujících. Toto hodnocení by také zamezilo vytvoření „orwellovské“ 
společnosti, v níž jsou nakonec zpracovávány a analyzovány všechny údaje. Má-li být určitý 
účel odůvodněný, musí být sběr údajů nezbytný, přičemž musí platit, že daného účelu nelze 
dosáhnout jinými prostředky a že je zajištěna řádná ochrana základních prvků soukromé sféry 
jednotlivce. Přiměřenost souvisí také s otázkou opětovného využití údajů k jinému účelu, než 
za jakým byly údaje původně zpracovány v souladu s právními předpisy, aby se zamezilo 
všeobecnému vytváření profilů obyvatelstva;1

– Chybí jasná definice profilace. Tato definice by měla být v souladu s doporučením Rady 
Evropy.2 Profilace ve vymáhání práva musí být upravena právními předpisy, které stanoví 
opatření k ochraně legitimních zájmů subjektů údajů – zejména jim umožní, aby vyjádřili svůj 
postoj. Veškeré případné negativní důsledky musí být posuzovány prostřednictvím lidského 
zásahu. Profilace by se současně neměla stát prostředkem k napadání zcela nevinných osob 
bez individuálního zapříčinění – neměla by vést k paušálnímu pátrání (tzv. Rasterfahndung).

– Navrhovaný režim předávání osobních údajů do třetích zemí je nedostatečný a nevytváří 
všechny nezbytné záruky pro zajištění ochrany práv osob, jejichž údaje budou předány. Tento 
systém poskytuje nižší ochranu než navrhované nařízení. Směrnice například umožňuje 
předání orgánu třetí země nebo mezinárodní organizaci, jež není kompetentní k vymáhání 
práva. Navíc, jsou-li údaje předávány na základě hodnocení provedeného správcem (čl. 35 
odst. 1 písm. b)), může směrnice umožnit předání údajů ve velkém množství.

– Nejsou řádně vymezeny pravomoci dozorčích orgánů pro ochranu údajů týkající se 
sledování a zajišťování dodržování předpisů na ochranu údajů. Oproti navrhovanému nařízení 
jsou kompetence dozorčích orgánů pro ochranu údajů méně zřejmé. Není jasné, zda může 
dozorčí orgán pro ochranu údajů vstupovat do prostor správce údajů, jak stanoví nařízení. 
Méně konkrétně jsou zjevně také sankce a opatření k vymáhání dodržování směrnice.

Závěry

                                               
1 Proto je bod odůvodnění 19, který vyzývá k tomu, aby byly údaje v široké míře využívány opakovaně, nutno 
striktně vztahovat k bodu odůvodnění 20, jenž požaduje omezení účelu a přiměřenost.

2 Doporučení Výboru ministrů členským státům CM/Rec(2010)13 ze dne 23. listopadu 2010 o ochraně osob s 
ohledem na automatické zpracovávání osobních údajů v rámci profilace.
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Zpravodaj podporuje záměr zahrnout i čistě vnitrostátní řízení, neboť se tak zaplní mezera ve 
stávajících právních předpisech EU a vytvoří soudržný a ucelený mechanismus pro tyto 
situace. Navrhovaná směrnice tedy musí dosáhnout úrovně ochrany, jakou vyžadují Smlouvy, 
rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV, směrnice 95/46/ES a doporučení Rady Evropy 
č. R (87)15.

Zpravodaj se domnívá, že má-li být zajištěna ucelenost a právní jistota, musí být směrnice 
a nařízení považovány z hlediska časového rozvržení a případného přijetí za jeden balíček.

Zpravodaj navrhne změny s cílem zvýšit normy ochrany na podobnou úroveň jako v nařízení.


