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1. Institucionální aspekty evropského nařízení o ochraně údajů 

Jak je uvedeno v pracovním dokumentu č. 2, tento pracovní dokument se zabývá 
institucionálními aspekty plánovaného obecného nařízení o ochraně údajů. Zpravodaj by chtěl 
dosáhnout dohodu o následujících institucionálních základech pro návrh této zprávy.

2. Konzistentnost a prosazování

I když jsou základní zásady ochrany osobních údajů stále v platnosti a je potřeba je posílit, 
nejsou prosazovány s dostatečným úsilím a právě tuto skutečnost má reforma napravit. Toto 
nařízení zajistí sjednocený pracovní rámec pro veškeré orgány příslušné pro ochranu údajů.
Aby mohly tyto orgány dobře fungovat, je třeba, aby byly tyto orgány vybaveny dostatečnými 
zdroji. 

Plánovaný mechanismus spolupráce a konzistentnosti mezi vnitrostátními orgány příslušnými 
pro ochranu údajů je velkým krokem směrem k ucelenému uplatňování právních předpisů 
v oblasti ochrany údajů po celé EU. Je však třeba ještě zodpovědět mnoho otázek. Zdá se být 
smysluplné zřídit pro obě strany tzv. „jediné kontaktní místo“ – správcům údajů i subjektům 
údajů. V každém případě je třeba vyvinout jednoduchý mechanismus, který v praxi opravdu 
funguje, a to včetně jasných pobídek a povinností pro orgány příslušné pro ochranu údajů. 
Úloha Komise v rámci mechanismu konzistentnosti by dále měla respektovat nezávislost 
orgánů příslušných pro ochranu údajů. Proveditelnost povinnosti, které podléhají orgány 
příslušné pro ochranu údajů, tj. řídit se rozhodnutími Evropské rady pro ochranu údajů je 
v současnosti předmětem dotazu právní službě EP.

3. Ochrana údajů v orgánech, institucích a agenturách EU

Uplatňování nových pravidel v oblasti ochrany údajů v orgánech a institucích EU, jakož 
i soulad s dalšími právními nástroji jako je navrhovaná směrnice o ochraně údajů pro 
vymáhání práva a směrnice o ochraně elektronických osobních údajů vzbuzuje i nadále obavy, 
a to  vzhledem k tomu, že stávající návrh se této otázce dostatečně nevěnuje. Existuje zde 
předběžná dohoda se stínovými zpravodaji, která se zabývá orgány a institucemi EU v rámci 
nového nařízení, např. tím, že požaduje, aby bylo změněno nařízení (ES) č. 45/20011 tak, aby 
bylo plně v souladu s obecnou směrnicí o ochraně údajů ještě předtím, než bude toto nařízení 
uplatňováno. 

V každém případě je třeba, aby diskuze probíhala více na horizontální úrovni (zabývala se 
nařízením i směrnicí) na téma jak řešit stávající změť pravidel pro ochranu údajů pro různé 
agentury EU.

4. Vztah vymáhání práva k ochraně údajů 

Je rovněž třeba zabývat se v balíčku reforem vztahem mezi obecným nařízením o ochraně 
údajů a směrnicí o ochraně údajů pro oblast prosazování práva, a to na horizontální úrovni. 
Toto bude relevantní zejména v případech prosazování práva přístupu k osobním údajům, 
které jsou v držení soukromých subjektů. Zásadní pravidla mohou být regulována ve směrnici 
                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. 
Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1–22.
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nebo možná v jiných nástrojích EU pro oblast trestního práva, např. na téma policejní a 
soudní spolupráce nebo o procesních právech při trestním řízení. Nařízení o ochraně údajů 
však bude vyžadovat srozumitelná ustanovení s cílem zabezpečit, aby údaje mohly být 
společnostmi předávány agenturám pro prosazování práva, pouze pokud jsou založeny na 
právních předpisech, spravedlivém procesu a právních zárukách a jsou v úplném souladu 
s článkem 52 Listiny základních práv Evropské unie. 

Materiální působnost stávajících právních předpisů je v této souvislosti otevřenou otázkou. 
Některé členské státy uplatňují stávající směrnici 95/46/ES ve interních případech pro otázky 
související s prosazováním práva (např. Rakousko), některé ji uplatňují částečně (např. 
Belgie) a některé vůbec. Harmonizace je potřebná z toho důvodu, aby byla zaručena řádná 
ochrana občanů, založená na řádné informovanosti občanů o svých právech.

5. Zpracovávání osobních údajů orgány veřejné správy

Pokud bude zachován ucelený a jednoduchý soubor pravidel v celé Unii, lze si představit, že 
bude možné členským státům poskytnout úzký manévrovací prostor co se týče přijímání 
konkrétních pravidel v oblasti ochrany údajů v určitých veřejných sektorech. Zpravodaj 
a stínoví zpravodajové jsou otevřeni zapracování těchto otázek, pokud budou cíle a zásady
nařízení jasně vysvětleny a nebudou v rozporu s vnitrostátními právními předpisy. Toto je 
rovněž předmětem současného požadavku adresovaného právní službě EP. 

Je důležité vyhnout se nesourodnosti vnitrostátních pravidel, jíž má nástroj nařízení předejít.
V případech, kdy mají členské státy pravomoc omezovat práva subjektu údajů, tato práva by 
měla být přísně vymezena.

6. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí pravomoci Komise

Komise získala pro svou vizi regulaci veřejného zájmu širokou podporu, ale diskuze na půdě 
Parlamentu jasně ukazují, že zde není podpora pro dosahování tohoto cíle prostřednictvím 
rozsáhlého využívání aktů v přenesené pravomoci a prováděcí pravomoci. Zpravodaj a stínoví 
zpravodajové souhlasí, že je nutné je omezit na nezbytné minimum. Na druhé straně by měl 
zákonodárce pouze rušit konkrétní akty v přenesené pravomoci a prováděcí pravomoci 
v případě, kde existuje jasná alternativa k použití aktů v přenesené pravomoci a prováděcí 
pravomoci. 

Plánované hodnocení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích pravomocí společně s Radou 
a Komisí by mělo být založeno na těchto třech kategoriích: a) uplatňování výlučně 
technického charakteru, jako jsou oznamovací formuláře atd. – takové akty by měly zůstat 
v navrhované podobě; b) vysoká míra přenesených pravomocí, ale nezbytné pro aktualizaci 
nařízení s ohledem na technický a obchodní rozvoj, jako jsou kategorie citlivých údajů, 
obchodních modelů atd. – tyto akty se by měly ponechat, ale je třeba velmi jasných pokynů 
prostřednictvím kritérií a omezení ze strany zákonodárce; a c) nezbytné přenesené pravomoci, 
které míří k podstatě právních předpisů, jako je stanovení pojmu „oprávněný zájem“ – tato 
akta je třeba zrušit a nahradit konkrétním zněním v nařízení.


