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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné 
nařízení o ochraně údajů)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0025/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru1 a Výboru 
regionů2, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality francouzským Senátem, belgickou Dolní komorou, 
švédským parlamentem, italskou Poslaneckou sněmovnou a německou Spolkovou radou 
a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 7. března 2012,

– s ohledem na stanovisko Agentury Evropské unie pro základní práva ze dne 1. října 2012,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a stanoviska Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, 
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               

1 Úř. věst. C 329, 31.7.2012, s. 90.
2 XXXX.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hospodářská a sociální integrace 
vyplývající z fungování vnitřního trhu 
vedla ke značnému nárůstu přeshraničního 
pohybu údajů. Výměna údajů mezi 
hospodářskými a sociálními, veřejnými 
a soukromými subjekty se v celé Unii 
zvýšila. Právo Unie zavazuje vnitrostátní 
orgány členských států ke spolupráci 
a výměně osobních údajů, aby mohly plnit 
své povinnosti nebo provádět úkoly 
jménem orgánu jiného členského státu. 

(4) Hospodářská a sociální integrace 
vyplývající z fungování vnitřního trhu 
vedla ke značnému nárůstu přeshraničního 
pohybu údajů. Výměna údajů mezi 
hospodářskými a sociálními, veřejnými 
a soukromými subjekty se v celé Unii 
zvýšila. Právo Unie zavazuje vnitrostátní 
orgány členských států ke spolupráci 
a výměně osobních údajů, aby mohly plnit 
své povinnosti nebo provádět úkoly 
jménem orgánu jiného členského státu. 
Podle Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod 
(EÚLP) mají členské státy pozitivní 
povinnost zajistit, aby byl takový pohyb 
údajů náležitě upraven.

Or. en

Odůvodnění

Doložka o ochraně základních práv, jež zajistí, aby úroveň ochrany údajů a dalších 
základních práv nebyla v jednotlivých státech při uplatňování tohoto nařízení oslabována. Viz 
související článek 85a.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Rychlý technologický rozvoj 
a globalizace s sebou přinesly nové výzvy 
pro oblast ochrany osobních údajů. Objem 
sdílených a sbíraných údajů dramaticky 
vzrostl. Technologie umožňují jak 
soukromým společnostem, tak orgánům 
veřejné moci využívat při provádění jejich 

(5) Rychlý technologický rozvoj 
a globalizace s sebou přinesly nové výzvy 
pro oblast ochrany osobních údajů. Objem 
sdílených a sbíraných údajů dramaticky 
vzrostl. Technologie umožňují jak 
soukromým společnostem, tak orgánům 
veřejné moci využívat při provádění jejich 
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činností osobní údaje v nebývalém 
rozsahu. Jednotlivé osoby stále častěji 
zveřejňují své osobní údaje i v globálním 
měřítku. Technologie změnily ekonomiku 
i společenský život a vyžadují další 
zjednodušení volného pohybu údajů 
v rámci Unie a předávání do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím a zároveň 
zajištění vysoké úrovně ochrany osobních 
údajů.

činností osobní údaje v nebývalém 
rozsahu. Jednotlivé osoby stále častěji 
zveřejňují své osobní údaje i v globálním 
měřítku. Technologie změnily ekonomiku 
i společenský život a vyžadují lepší právní 
záruky, jež zjednoduší volný pohyb údajů 
v rámci Unie a předávání do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím a zároveň 
zajistí vysokou úroveň ochrany osobních 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V souvislosti s tímto vývojem je třeba 
vytvořit pevný a jednotnější rámec pro 
ochranu údajů na úrovni Unie, jenž by se 
opíral o důrazné vymáhání práva, aby byla 
nastolena důvěra, která by umožnila rozvoj 
digitální ekonomiky na celém vnitřním 
trhu. Jednotlivé osoby by měly mít 
možnost kontrolovat své vlastní osobní 
údaje a měla by být posílena právní 
a praktická jistota pro jednotlivce, 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
moci.

(6) V souvislosti s tímto vývojem je třeba 
vytvořit pevný a jednotnější rámec pro 
ochranu údajů na úrovni Unie, jenž by se 
opíral o důrazné vymáhání práva, aby byla 
nastolena důvěra, která by umožnila rozvoj 
digitální ekonomiky na celém vnitřním 
trhu. Jednotlivé osoby by měly mít 
možnost kontrolovat své vlastní osobní 
údaje. Měla by být posílena právní 
a praktická jistota pro jednotlivce, 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokud jde o cíle a zásady, směrnice 
95/46/EC zůstává v platnosti, avšak 

(7) Pokud jde o cíle a zásady, směrnice 
95/46/ES zůstává v platnosti, což však 
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nezabránila roztříštěnosti, pokud jde 
o způsob uplatňování ochrany osobních 
údajů v rámci celé Unie, právní nejistotě 
a rozšířenému pocitu veřejnosti, že 
zejména s internetovými činnostmi jsou 
spojena značná rizika ohledně ochrany 
jednotlivých osob. Rozdíly v úrovni 
ochrany práv a svobod jednotlivých osob, 
zejména práva na ochranu osobních údajů, 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů poskytované v členských státech 
mohou bránit volnému pohybu osobních 
údajů v rámci Unie. Tyto rozdíly mohou 
být překážkou pro výkon hospodářských 
činností na úrovni Unie, narušovat 
hospodářskou soutěž a bránit správním 
orgánům ve výkonu povinností, které mají 
na základě práva Unie. Tento rozdíl 
v úrovni ochrany vyplývá z rozdílů, které 
existují v provádění a uplatňování směrnice 
95/46/ES.

nezabránilo roztříštěnosti, pokud jde 
o způsob uplatňování ochrany osobních 
údajů v rámci celé Unie, právní nejistotě 
a rozšířenému pocitu veřejnosti, že 
zejména s internetovými činnostmi jsou 
spojena značná rizika ohledně ochrany 
jednotlivých osob. Rozdíly v úrovni 
ochrany práv a svobod jednotlivých osob, 
zejména práva na ochranu osobních údajů, 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů poskytované v členských státech 
mohou bránit volnému pohybu osobních 
údajů v rámci Unie a nevyhnutelně vedou 
k porušování základního práva na 
soukromí a na ochranu údajů. Tyto 
rozdíly mohou být překážkou pro výkon 
hospodářských činností na úrovni Unie, 
narušovat hospodářskou soutěž a bránit 
správním orgánům ve výkonu povinností, 
které mají na základě práva Unie. Tento 
rozdíl v úrovni ochrany vyplývá z rozdílů, 
které existují v provádění a uplatňování 
směrnice 95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Nejednotné uplatňování právních předpisů o ochraně údajů vede nevyhnutelně k omezení 
základních práv občanů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Účinná ochrana osobních údajů v celé 
Unii vyžaduje posílení a upřesnění práv 
subjektů údajů a povinností těch, kteří 
zpracovávají osobní údaje a určují způsob 
jejich zpracování, ale také stejné 
pravomoci členských států při sledování 
a zajišťování souladu s pravidly ochrany 
osobních údajů a stejné sankce za jejich 
porušování.

(9) Účinná ochrana osobních údajů v celé 
Unii vyžaduje posílení a upřesnění práv 
subjektů údajů a povinností těch, kteří 
zpracovávají osobní údaje a určují způsob 
jejich zpracování, ale také stejné 
pravomoci a technickou a provozní 
kapacitu členských států při sledování 
a zajišťování souladu s pravidly ochrany 
osobních údajů a stejné sankce za jejich 
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porušování.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii 
a odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva 
a správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států. 
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek. Kromě toho jsou orgány 
a subjekty Unie, členské státy a jejich 
orgány dozoru podporovány v tom, aby při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých 
a středních podniků. Pojem mikropodniky, 
malé a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii 
a odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva 
a správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států. 
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek pro případy, kdy jsou 
prokazatelně nezbytné, a aniž by jimi byla 
oslabena ochrana osobních údajů či 
zásady jednotného trhu. Kromě toho jsou 
orgány a subjekty Unie, členské státy 
a jejich orgány dozoru podporovány v tom, 
aby při uplatňování tohoto nařízení 
zohledňovaly specifické potřeby 
mikropodniků, malých a středních 
podniků. Pojem mikropodniky, malé 
a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti 
s činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, ani zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 
45/2001, nebo zpracováním osobních údajů 
členskými státy při výkonu jejich činností 
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky Unie.

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti 
s činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, ani zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie, na které se vztahuje 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, nebo zpracováním 
osobních údajů členskými státy při výkonu 
jejich činností v rámci společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky Unie. V zájmu 
vytvoření uceleného rámce pro ochranu 
údajů je třeba upravit nařízení (ES) č. 
45/2001 tak, aby bylo v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost tohoto nařízení a právních 
předpisů, jimiž se řídí orgány, instituce a jiné subjekty EU, např. nařízení (ES) č. 45/2001, ale 
stejně tak všechny agentury EU, jež se v současnosti řídí svými vlastními nařízeními 
o ochraně údajů, v důsledku čehož existují nejrůznější pravidla, a proto subjekt údajů jen 
velmi obtížně uplatňuje svá práva. Viz související čl. 2 písm. b) a článek 89a.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat (15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
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na zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či domácí 
povahu, jako je korespondence a vedení 
adresářů, které se neprovádí za účelem 
zisku, a tedy bez jakékoli souvislosti 
s profesní nebo obchodní činností. 
Obdobně by se výjimka neměla vztahovat 
na správce nebo zpracovatele, kteří pro tyto 
osobní či domácí činnosti poskytují 
prostředky pro zpracování osobních údajů.

na zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či domácí 
povahu, jako je korespondence, vedení 
adresářů či využívání některých 
elektronických služeb pro osobní potřebu.
Výjimka se nevztahuje na případy, kdy je 
zpracování osobních údajů prováděno 
v zájmu dosažení profesního či 
obchodního cíle. Při posuzování, zda se 
na zpracovávání údajů vztahuje výjimka, 
se přihlédne k povaze zpracovávaných 
osobních údajů a skutečnosti, zda jsou 
zpřístupněny konkrétně vymezenému, 
anebo neomezenému počtu osob. Obdobně 
by se výjimka neměla vztahovat na správce 
nebo zpracovatele, kteří pro tyto osobní či 
domácí činnosti poskytují prostředky pro 
zpracování osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů fyzickou osobou, které má osobní či domácí povahu, může být 
někdy prováděno za účelem zisku (např. při prodeji soukromého majetku jiným soukromým 
osobám), přesto by však nemělo spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud se 
nejedná o profesní či obchodní činnost. Viz související čl. 2 odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů a o volném 
pohybu těchto údajů je upravena vlastním 
právním nástrojem na úrovni Unie. Proto 
by se toto nařízení nemělo uplatňovat při 
zpracovávání údajů za těmito účely. Na 
údaje zpracovávané orgány veřejné moci 
podle tohoto nařízení, pokud jsou 
používány za účelem prevence, 

(16) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány veřejné moci za 
účelem prevence, vyšetřování, odhalování 
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů 
a o volném pohybu těchto údajů je 
upravena vlastním právním nástrojem na 
úrovni Unie. Proto by se toto nařízení 
nemělo uplatňovat při zpracovávání údajů 
za těmito účely. Na údaje zpracovávané 
orgány veřejné moci podle tohoto nařízení, 
pokud jsou používány za účelem prevence, 
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vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, by se však měl 
vztahovat konkrétnější právní nástroj na 
úrovni Unie (směrnice XX/YYY).

vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, by se však měl 
vztahovat konkrétnější právní nástroj na 
úrovni Unie (směrnice XX/YYY).

Or. en

Odůvodnění

V nařízení je stanoveno, že z oblasti působnosti nařízení jsou vyňaty pouze příslušné orgány 
veřejné moci, jež vykonávají činnosti v oblasti vymáhání práva (nikoli soukromé subjekty). Viz 
související pozměňovací návrhy k čl. 2 odst. 2 písm. e) a článku 21.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Tímto nařízením by nemělo být 
dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES, 
zejména pokud jde o pravidla týkající se 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb uvedená 
v článcích 12 až 15 uvedené směrnice.

(17) Omezení odpovědnosti podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“) 
mají horizontální povahu, a proto se 
vztahují na příslušné činnosti všech 
poskytovatelů služeb informační 
společnosti. Tímto nařízením se stanoví 
pravidla pro zpracovávání osobních 
údajů, zatímco směrnice 2000/31/ES 
stanoví podmínky, za nichž je poskytovatel 
služeb informační společnosti odpovědný 
za porušení právních předpisů třetí 
osobou. V zájmu právní jistoty je nutné 
důsledně respektovat jasné a odlišné 
funkce těchto dvou nástrojů. Tímto 
nařízením by nemělo být dotčeno 
uplatňování směrnice 2000/31/ES, zejména 
pokud jde o pravidla týkající se 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb uvedená 
v článcích 12 až 15 uvedené směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o upřesnění, jehož cílem je zajistit, aby zprostředkovatelé byli odpovědni pouze za 
činnosti, nad nimiž mají kontrolu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Toto nařízení umožňuje při provádění 
ustanovení v něm uvedených vzít v úvahu 
zásadu práva na přístup veřejnosti 
k úředním dokumentům.

(18) Toto nařízení umožňuje při provádění 
ustanovení v něm uvedených vzít v úvahu 
zásadu práva na přístup veřejnosti 
k úředním dokumentům. Orgán veřejné 
moci nebo veřejný subjekt může v souladu 
s právními předpisy Unie nebo členského 
státu týkajícími se práva veřejnosti na 
přístup k úředním dokumentům sdělit 
osobní údaje v dokumentech, které má 
v držení, jestliže je to nutné pro sladění 
práva na ochranu údajů s právem 
veřejnosti na přístup k úředním 
dokumentům a znamená to spravedlivé 
vyvážení jednotlivých zúčastněných 
zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit vztah mezi ochranou údajů a přístupem veřejnosti 
k úředním dokumentům.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se zamezilo případům, kdy 
jednotlivcům nebude poskytnuta ochrana, 
která jim je zaručena na základě tohoto 
nařízení, mělo by zpracování osobních 
údajů subjektů údajů usazených v Unii 

(20) Aby se zamezilo případům, kdy 
jednotlivcům nebude poskytnuta ochrana, 
která jim je zaručena na základě tohoto 
nařízení, mělo by zpracování osobních 
údajů subjektů údajů usazených v Unii 
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uskutečněné správcem, jenž není usazen 
v Unii, podléhat tomuto nařízení, pokud 
zpracovávání souvisí s nabídkou zboží 
nebo služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním chování těchto subjektů údajů.

uskutečněné správcem, jenž není usazen 
v Unii, podléhat tomuto nařízení, pokud 
zpracovávání souvisí s nabídkou zboží 
nebo služeb, včetně služeb nabízených 
bezplatně, těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním těchto subjektů údajů.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat i na správce, jež nejsou usazeni v Unii, pokud je cílem 
zpracování nabízet subjektům údajů v Unii zboží nebo služby, ať už jsou poskytovány za 
úhradu či nikoli, nebo tyto subjekty údajů sledovat. Viz související pozměňovací návrh k čl. 3 
odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby se určilo, zda může být 
zpracovávání považováno za „sledování 
chování“ subjektu údajů, mělo by být 
zjištěno, zda jsou sledovány při své 
činnosti na internetu za pomoci technik
zpracovávání údajů, které spočívají ve 
vytvoření „profilu“ osoby, zejména pro 
přijímání rozhodnutí, která se jí týkají, 
nebo pro rozbor nebo předpovídání jejích 
osobních preferencí, postojů a jejího 
chování.

(21) Aby se určilo, zda může být 
zpracovávání považováno za „sledování“ 
subjektu údajů, mělo by být zjištěno, zda 
jsou sledovány při své činnosti na internetu 
nebo jinými prostředky nebo zda jsou 
o nich shromažďovány jiné údaje, včetně 
údajů z veřejných rejstříků a oznámení 
v Unii, které jsou přístupné v zemích 
mimo Unii, i s cílem použít či případně 
následně použít techniky zpracovávání 
údajů, které spočívají ve vytvoření 
„profilu“, zejména pro přijímání 
rozhodnutí, která se jí týkají, nebo pro 
rozbor nebo předpovídání jejích osobních 
preferencí, postojů a jejího chování.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat nejen na sledování chování rezidentů Unie ze strany správců 
údajů usazených v zemích mimo Unii, například prostřednictvím sledování na internetu, ale 
i na veškeré shromažďování a zpracovávání osobních údajů o rezidentech Unie. Tento 
pozměňovací návrh upřesňuje, co se rozumí pojmem „sledování“. Viz související 
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pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osob. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osob. Nařízení by se 
nemělo vztahovat na anonymní údaje, 
jimiž se rozumí jakékoli údaje, které nelze 
přímo ani nepřímo, samotné či ve spojení 
s přiřazenými údaji spojit s fyzickou 
osobou nebo by nalezení spojitosti 
vyžadovalo neúměrnou dobu, prostředky 
a úsilí, s ohledem na stav vývoje 
technologií v době zpracovávání údajů 
a na možnosti vývoje během období, kdy 
údaje budou zpracovávány.

Or. en

Odůvodnění

Na základě doporučení Rady Evropy č. 2006(4) se zde za pomoci objektivních kritérií pro 
anonymní údaje dále upřesňuje pojem osobních údajů. Viz související pozměňovací návrh 
k čl. 4 odst. 1, bodu odůvodnění 24.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 

(24) Při využívání on-line služeb může být 
uživateli přiřazen jeden či několik 
elektronických identifikátorů, jako jsou 
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internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci. 
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

adresy internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies či jiné jedinečné 
identifikátory, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly.
Vzhledem k tomu, že tyto identifikátory 
zanechávají stopy a lze je použít ke zjištění 
fyzických osob, mělo by se toto nařízení 
vztahovat na zpracovávání i těchto údajů, 
nesouvisí-li tyto identifikátory 
prokazatelně s fyzickými osobami, jako 
např. IP adresy používané společnostmi, 
které nelze považovat za „osobní údaje“ 
ve smyslu tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pomocí objektivních kritérií se dále upřesňuje pojem osobních údajů. Identifikátory, které 
úzce souvisejí s fyzickou osobou, musí být považovány za osobní údaje. Viz související 
pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 1, bodu odůvodnění 23. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. Pro určení, kdy je osoba dítětem, by 
toto nařízení mělo převzít definici 
uvedenou v Úmluvě OSN o právech dítěte.

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. Pro určení, kdy je osoba dítětem, by 
toto nařízení mělo převzít definici 
uvedenou v Úmluvě OSN o právech dítěte. 
Žádná zmínka o ochraně dětí v tomto 
nařízení by neměla být považována za 
nepřímo vyjádřený pokyn, aby se 
k ochraně osobních údajů dospělých osob 
přistupovalo s menší obezřetností než 
v případě, kdyby toto nařízení žádnou 
zmínku neobsahovalo.

Or. en
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Odůvodnění

Děti si zaslouží zvláštní ochranu, což však neznamená, že si dospělé osoby zaslouží menší 
ochranu. Viz související článek 8 a čl. 17 odst. 1.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby bylo zpracování zákonné, měly 
by být osobní údaje zpracovávány na 
základě souhlasu příslušné osoby nebo 
jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem, který vyplývá buď z tohoto 
nařízení nebo z jiného práva Unie nebo 
členského státu odkazujícího na toto 
nařízení.

(31) Aby bylo zpracování zákonné, měly 
by být osobní údaje zpracovávány na 
základě konkrétního, informovaného 
a výslovného souhlasu příslušné osoby 
nebo jiného oprávněného důvodu 
stanoveného zákonem, který vyplývá buď 
z tohoto nařízení nebo z jiného práva Unie 
nebo členského státu odkazujícího na toto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováváním, nést správce. Zejména 
v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu.

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováváním, nést správce. Zejména 
v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu. V zájmu dodržení zásady 
minimalizace údajů by důkazní břemeno 
nemělo být považováno za požadavek na 
pozitivní identifikaci subjektů údajů, 
pokud to není nezbytné.
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Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou 
a svobodnou volbu, a tudíž není schopna 
souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena.

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou 
a svobodnou volbu, a tudíž není schopna 
souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena. Použití výchozího 
nastavení, které musí subjekt údajů 
změnit, aby vyjádřil nesouhlas se 
zpracováním údajů, např. předem 
zaškrtnutá políčka, nepředstavuje 
svobodný souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel, pokud má zpracovatel nebo 
správce dominantní pozici na trhu, co se 
týče produktů nebo služeb nabízených 
subjektu údajů, nebo pokud v důsledku 
jednostranné a jiné než podstatné změny 
podmínek poskytování služby nemá 
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nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

subjekt údajů jinou možnost než přijmout 
tuto změnu, nebo opustit elektronický 
zdroj, do nějž investoval značné množství 
času. Pokud je správce orgánem veřejné 
moci, došlo by k nerovnováze pouze při 
zpracovávání specifických údajů, při němž 
orgán veřejné moci může na základě svých 
příslušných veřejných pravomocí uložit 
povinnost a souhlas nemůže být považován 
za svobodně vyjádřený souhlas, přičemž je 
třeba vzít v úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Dále se upřesňuje pojem „značná nerovnováha“, aby zahrnoval i dominantní postavení na 
trhu či omezené možnosti zákazníků.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Pokud je zpracování prováděno pro 
splnění právní povinnosti, které podléhá 
správce, nebo je nezbytné pro vykonání 
úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, mělo by mít právní základ 
v právu Unie nebo v právu členského státu, 
které v případě jakéhokoli omezení práv 
a svobod splňuje požadavky Listiny 
základních práv Evropské unie. Obdobně 
by mělo být v právu Unie nebo 
vnitrostátním právu určeno, zda by správce 
vykonávající úkol ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci měl být správním 
úřadem nebo jinou fyzickou nebo 
právnickou osobou podléhající veřejnému 
nebo soukromému právu, například 
profesním sdružením.

(36) Pokud je zpracování prováděno pro 
splnění právní povinnosti, které podléhá 
správce, nebo při výkonu veřejné moci, 
mělo by mít právní základ v právu Unie 
nebo v právu členského státu, které 
v případě jakéhokoli omezení práv 
a svobod splňuje požadavky Listiny 
základních práv Evropské unie. Obdobně 
by mělo být v právu Unie nebo 
vnitrostátním právu určeno, zda by správce 
vykonávající úkol při výkonu veřejné moci 
měl být správním úřadem nebo jinou 
fyzickou nebo právnickou osobou 
podléhající veřejnému nebo soukromému 
právu, například profesním sdružením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
za výjimečných okolností právním 
základem zpracování za předpokladu, že 
nepřevažují nad zájmy a základními právy 
a svobodami subjektu údajů. Tyto zájmy je 
třeba pečlivě posoudit, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě, neboť děti si zaslouží 
zvláštní ochranu. Subjekt údajů by měl mít 
právo bezplatně vznést proti zpracování 
námitku. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Zpracování údajů orgány veřejné 
moci, skupinami pro reakci na počítačové 
hrozby, skupinami pro reakci na incidenty 
v oblasti počítačové bezpečnosti, 
poskytovateli elektronických 
komunikačních sítí a služeb a poskytovateli 
bezpečnostních technologií a služeb 

(39) Zpracování údajů orgány veřejné 
moci, skupinami pro reakci na počítačové 
hrozby, skupinami pro reakci na incidenty 
v oblasti počítačové bezpečnosti, 
poskytovateli elektronických 
komunikačních sítí a služeb a poskytovateli 
bezpečnostních technologií a služeb 
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představuje oprávněný zájem příslušného 
správce údajů v rozsahu nezbytně nutném 
pro zajištění bezpečnosti sítě a informací, 
tj. schopnosti sítě nebo informačního 
systému odolávat, na dané úrovni 
spolehlivosti, náhodným událostem nebo 
nezákonnému či zlovolnému jednání 
s cílem ohrozit dostupnost, pravost, 
správnost a důvěrnost uchovávaných či 
předávaných údajů a bezpečnost 
souvisejících služeb poskytovaných či 
přístupných prostřednictvím těchto sítí 
a systémů. Oprávněný zájem by například 
mohl spočívat v zabránění neoprávněnému 
přístupu k sítím elektronických komunikací 
a šíření škodlivých kódů a zamezení 
útokům, jejichž důsledkem je odepření 
služby, a škodám na počítačových 
systémech a systémech elektronických 
komunikací.

představuje ve zvláštních případech
oprávněný zájem příslušného správce 
údajů v rozsahu nezbytně nutném pro 
zajištění bezpečnosti sítě a informací, tj. 
schopnosti sítě nebo informačního systému 
odolávat náhodným událostem nebo 
nezákonnému či zlovolnému jednání 
s cílem ohrozit dostupnost, pravost, 
správnost a důvěrnost uchovávaných či 
předávaných údajů a bezpečnost 
souvisejících služeb poskytovaných či 
přístupných prostřednictvím těchto sítí 
a systémů. Oprávněný zájem by například 
mohl spočívat v zabránění neoprávněnému 
přístupu k sítím elektronických komunikací 
a šíření škodlivých kódů a zamezení 
útokům, jejichž důsledkem je odepření 
služby, a škodám na počítačových 
systémech a systémech elektronických 
komunikací. Oprávněný zájem představuje 
i zpracování osobních údajů, jehož 
účelem je omezit protiprávní přístup 
k veřejně přístupné síti nebo informačním 
systémům a jejich používání, např. 
zařazení adres MAC nebo e-mailových 
adres na černou listinu ze strany 
provozovatele systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Vymáhání právních nároků vůči 
subjektu údajů, např. vymáhání 
pohledávek nebo občanskoprávní řízení 
o náhradu škody či nápravu, představuje 
oprávněný zájem za předpokladu, že 
právní nárok vznikl dříve, než došlo ke 
shromáždění a zpracování osobních 
údajů. Tatáž zásada se uplatní i v případě, 
že jde o prevenci či omezení škod, které 
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správci způsobil subjekt údajů, např. 
předcházení nesplacení dluhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39b) Zájmy a základní práva subjektu 
údajů převažují nad zájmem správce 
údajů, pokud jsou osobní údaje 
zpracovávány v situaci, kdy subjekt údajů 
žádné další zpracovávání neočekává, 
např. když vyhledává informace, vytvoří 
a odešle elektronickou poštu nebo využívá 
jinou elektronickou službu pro zasílání 
soukromých zpráv. Jakékoli zpracování 
těchto údajů, jež je prováděno pro účely 
jiné než poskytnutí služby, kterou subjekt 
údajů požaduje, by nemělo být 
považováno za oprávněný zájem správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené 
z hlediska základních práv nebo soukromí, 
si zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
souhlasu subjektu údajů. Avšak měly by 
být jednoznačně stanoveny odchylky 
od tohoto zákazu, aby se vyhovělo 
zvláštním potřebám, zejména pokud je 

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené 
z hlediska základních práv nebo soukromí, 
si zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
a informovaného souhlasu subjektu údajů. 
Avšak měly by být jednoznačně stanoveny 
odchylky od tohoto zákazu, aby se 
vyhovělo zvláštním potřebám, zejména 
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zpracování těchto údajů prováděno 
v průběhu legitimních činností některých 
sdružení či nadací, jejichž cílem je umožnit 
výkon základních svobod.

pokud je zpracování těchto údajů 
prováděno v průběhu legitimních činností 
některých sdružení či nadací, jejichž cílem 
je umožnit výkon základních svobod 
dotčených subjektů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Odchylky od zákazu zpracování 
kategorií citlivých údajů by měly být 
rovněž povoleny, pokud byly učiněny na 
základě zákona a chráněny vhodnými 
zárukami na ochranu osobních údajů 
a jiných základních práv, je-li to 
opodstatněno z důvodů veřejného zájmu, 
zejména pokud jde o zdraví, včetně 
veřejného zdraví, sociální ochrany a řízení 
zdravotnických služeb, zejména pro 
zajištění kvality a hospodárnosti 
v postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v rámci 
zdravotního pojištění nebo pro účely 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu.

(42) Odchylky od zákazu zpracování 
kategorií citlivých údajů by měly být 
rovněž povoleny, pokud byly učiněny na 
základě zákona a chráněny vhodnými 
zárukami na ochranu osobních údajů 
a jiných základních práv, je-li to 
opodstatněno z důvodů veřejného zájmu, 
zejména pokud jde o zdraví, včetně 
veřejného zdraví, sociální ochrany a řízení 
zdravotnických služeb, zejména pro 
zajištění kvality a hospodárnosti 
v postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v rámci 
zdravotního pojištění.

Or. en

Odůvodnění

Zpracování citlivých údajů pro účely historiografického, statistického a vědeckého výzkumu 
není tak naléhavé ani závažné jako veřejné zdraví nebo sociální ochrana. Z toho důvodu není 
nutné stanovit výjimku, jež by jim dodala téhož významu jako jiným uvedeným důvodům.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen získat 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení. V případě žádosti o přístup by 
správce měl být oprávněn požádat subjekt 
údajů o další informace, jež by správci 
údajů umožnily lokalizovat osobní údaje, 
které daná osoba hledá.

(45) Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat nebo zjistit
fyzickou osobu, není správce povinen 
získat dodatečné informace pro zjištění 
totožnosti subjektu údajů výlučně za 
účelem dosažení souladu s některým 
ustanovením tohoto nařízení. V případě 
žádosti o přístup by správce měl být 
oprávněn požádat subjekt údajů o další 
informace, jež by správci údajů umožnily 
lokalizovat osobní údaje, které daná osoba 
hledá.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Právo na ochranu osobních údajů 
vychází z práva subjektu údajů vykonávat 
kontrolu nad osobními údaji, které jsou 
zpracovávány. Za tím účelem by subjekt 
údajů měl mít jasná a jednoznačná práva 
týkající se poskytování transparentních, 
jasných a snadno srozumitelných 
informací o zpracování jeho osobních 
údajů, právu na přístup k těmto údajům, 
jejich opravu či výmaz, právo na 
přenositelnost údajů a právo vznést 
námitku vůči profilování. Subjekt údajů 
by měl mít i právo podat u příslušného 
orgánu pro ochranu údajů stížnost 
týkající se zpracování osobních údajů 
správcem nebo zpracovatelem a právo 
zahájit správní a soudní řízení s cílem 
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uplatňovat svá práva, jakož i právo na 
odškodnění a náhradu škod vzniklých 
v důsledku nezákonného zpracování 
údajů nebo jednání, jež je v rozporu 
s tímto nařízením. Ustanovení tohoto 
nařízení by měla tato práva posílit, 
vyjasnit, zaručit a případně kodifikovat.

Or. en

Odůvodnění

Předběžné shrnutí práv subjektu údajů, jež je obdobné shrnutí uvedenému v článku 5 
o zásadách.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Měly by být stanoveny postupy, které 
by subjektům údajů usnadnily výkon jejich 
práv, jež jim podle tohoto nařízení náležejí, 
včetně bezplatného používání mechanismů 
pro podávání žádostí zejména o přístup
k údajům, o opravu, výmaz, nebo práva 
vznést námitku. Správci by měla být 
uložena povinnost odpovědět na žádost 
subjektu údajů ve stanovené lhůtě 
s uvedením důvodů v případě, že žádosti 
subjektu údajů nevyhoví.

(47) Měly by být stanoveny postupy, které 
by subjektům údajů usnadnily výkon jejich 
práv, jež jim podle tohoto nařízení náležejí, 
včetně bezplatného používání mechanismů 
pro získání zejména přístupu k údajům, 
dosažení opravy, výmazu, nebo práva 
vznést námitku. Správci by měla být 
uložena povinnost odpovědět na žádost 
subjektu údajů ve stanovené lhůtě 
s uvedením důvodů v případě, že žádosti 
subjektu údajů nemůže vyhovět.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Tuto povinnost však není třeba 
ukládat, pokud je subjekt údajů již 

(50) Tuto povinnost však není třeba 
ukládat, pokud je subjekt údajů již 
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informován nebo pokud zaznamenání nebo 
sdělování údajů je výslovně stanoveno 
zákonem nebo pokud poskytnutí těchto 
informací subjektu údajů není možné nebo 
by vyžadovalo neúměrné úsilí. Druhá 
možnost by mohla platit zejména 
v případě zpracování pro účely 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu; z tohoto hlediska 
lze přihlédnout k počtu subjektů údajů, ke 
stáří údajů, jakož i k přijatým 
vyrovnávacím opatřením.

informován nebo pokud zaznamenání nebo 
sdělování údajů je výslovně stanoveno 
zákonem nebo pokud poskytnutí těchto 
informací subjektu údajů není možné nebo 
by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěný text by mohl být nesprávně chápán tak, že u některých typů zpracování údajů 
prosazuje nižší úroveň ochrany. Viz související čl. 14 odst. 5.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva 
a svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví 
a zejména autorské právo chránící
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva 
a svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví, 
například v souvislosti s autorským 
právem chránícím programové vybavení. 
Tyto úvahy by ovšem neměly vést k tomu, 
že by subjektu údajů byly odepřeny 
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všechny informace.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technicky jasnější formulaci, že „duševní vlastnictví“ se v tomto případě týká 
autorského práva chránícího programové vybavení používané ke zpracování osobních údajů. 
Nejedná se zde o ochranu duševního vlastnictví obecně, jež by spadala mimo oblast 
působnosti tohoto nařízení. Viz související článek 15.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Správce by měl využít všech 
rozumných opatření k ověření totožnosti 
subjektu údajů, který žádá o přístup, 
zejména v souvislosti s on-line službami 
a elektronickými identifikátory. Správce by 
neměl uchovávat osobní údaje pouze za 
tím účelem, aby mohl reagovat na případné 
žádosti.

(52) Správce by měl využít všech 
rozumných opatření k ověření pravosti 
žádosti subjektu o přístup, zejména 
v souvislosti s on-line službami 
a elektronickými identifikátory. Správce by 
neměl uchovávat osobní údaje pouze za 
tím účelem, aby mohl reagovat na případné 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li se používat pseudonymy, což toto nařízení podporuje, musí uživatel pouze prokázat, že 
je ověřeným uživatelem, např. doloží, že je majitelem účtu, aniž by musel poskytnout 
informace o své totožnosti. Viz související článek 10, čl. 11 odst. 2 a čl. 15 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo na výmaz a právo být 
zapomenut“, pokud uchovávání těchto 
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s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl 
v plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

údajů není v souladu s tímto nařízením. 
Subjekty údajů by především měly mít 
právo na to, aby jejich osobní údaje byly 
vymazány a nebyly dále zpracovávány, 
pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly shromážděny nebo 
jinak zpracovány, pokud subjekty údajů 
odvolaly svůj souhlas se zpracováním nebo 
pokud vznesly námitku proti zpracování 
osobních údajů, které se jich týkají, nebo 
pokud zpracování jejich osobních údajů 
není slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož jsou práva přiznaná v tomto bodě odůvodnění všem občanům komplexní, má 
požadavek, aby byla dětem věnována „zvláštní“ pozornost, zřejmě jen malou specifickou 
hodnotu. Znění navržené Komisí by mohlo vést k domněnce, že dospělým osobám je 
přiznávána ochrana, jež je menší než komplexní. Pokud jde o platnost souhlasu dětí se 
zpracováním jejich údajů, byly již navíc stanoveny zvláštní požadavky. Vypuštěný text by tak 
byl pouhým opakováním. Viz související bod odůvodnění 29 a čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno (54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
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„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

„právo na výmaz a právo být zapomenut“, 
mělo by být rovněž rozšířeno právo na 
výmaz takovým způsobem, aby správce, 
který zveřejnil osobní údaje, aniž by 
k tomu existovaly právní důvody, měl 
povinnost přijmout veškerá nezbytná 
opatření k výmazu příslušných údajů, aniž 
by však bylo dotčeno právo subjektu údajů 
nárokovat odškodnění.

Or. en

Odůvodnění

Právo na výmaz a právo na opravu jsou pro subjekty údajů i nadále důležité, neboť se 
zpřístupňuje stále více informací, což může mít vážné důsledky. Jestliže však byly osobní údaje 
zveřejněny na základě právních důvodů, jak jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 nařízení, není „právo 
být zapomenut“ reálné ani zákonné. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 17 odst. 2 a čl. 
17 odst. 2a. Neznamená to však, že třetí strany mohou dále zpracovávat zveřejněné osobní 
údaje, neexistuje-li právní důvod, aby tak činily.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, mít právo získat kopii údajů, 
které se jich týkají, rovněž v běžně 
používaném elektronickém formátu. 
Subjekt údajů by měl být rovněž oprávněn 
přenést údaje, které poskytl, z jedné 

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
mít právo bezplatně získat údaje, které se 
jich týkají, rovněž v běžně používaném, 
interoperabilním elektronickém formátu 
s pokud možno otevřeným zdrojovým 
kódem. Subjekt údajů by měl být rovněž
oprávněn přenést údaje, které poskytl, 
z jedné automatizované aplikace, například 
ze sociální sítě, do jiné aplikace. 
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automatizované aplikace, například ze 
sociální sítě, do jiné aplikace. To by mělo 
být možné v případě, kdy subjekt údajů 
poskytl údaje do automatizovaného 
systému zpracování na základě svého 
souhlasu nebo při plnění smlouvy.

Poskytovatelé služeb informační 
společnosti by neměli stanovit, že v zájmu 
poskytování jejich služeb je předávání 
těchto údajů povinné. Je třeba co nejvíce 
vybízet sociální sítě, aby údaje uchovávaly 
takovým způsobem, jenž subjektům údajů 
dovoluje údaje účelně přenášet.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby údaje byly v zájmu výkonu práva na přenositelnost údajů zpracovávány ve 
strukturovaném a běžně používaném formátu, může bránit uplatňování tohoto ustanovení 
a omezovat právo subjektu údajů na přenositelnost. Správci údajů by měli mít možnost 
exportovat jakékoli strukturované údaje, a to i ve zvláštním a neobvyklém formátu, do běžně 
používaného formátu. Viz související čl. 15 odst. 2 v pozměněném znění. V druhé části se 
jasně stanoví, že předání údajů do platformy by nemělo být předpokladem pro její používání 
s cílem získat spotřebitele.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Pokud jsou údaje zpracovávány pro 
účely přímého marketingu, měl by mít 
subjekt údajů právo zdarma, jednoduše 
a účinně vznést proti tomuto zpracování 
námitku.

(57) Pokud jsou údaje zpracovávány pro 
jeden či více konkrétních účelů, měl by 
mít subjekt údajů právo zdarma, jednoduše 
a účinně vznést proti tomuto zpracování 
předem námitku.

Or. en

Odůvodnění

Neexistují žádné přijatelné důvody, proč by zpracování údajů pro účely přímého marketingu 
mělo podléhat menší ochraně než jiné formy zpracování údajů. Viz související čl. 19 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování. Takové opatření by ovšem 
mělo být přípustné, pokud je výslovně 
povoleno zákonem, provedeno při 
uzavírání nebo plnění smlouvy, nebo 
pokud k tomu subjekt údajů dal svůj 
souhlas. V každém případě by takové 
zpracování mělo být spojeno s vhodnými 
zárukami, jako je informování subjektu 
údajů a právo na přímý osobní kontakt, 
jakož i vyloučení dětí z takového opatření.

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
profilování nebo opatření založená na 
profilování prostřednictvím 
automatizovaného zpracování. Takové 
opatření by ovšem mělo být přípustné, 
pokud je výslovně povoleno zákonem, 
provedeno při uzavírání nebo plnění 
smlouvy, nebo pokud k tomu subjekt údajů 
dal svůj souhlas. V každém případě by 
takové zpracování mělo být spojeno 
s vhodnými zárukami, jako je informování 
subjektu údajů. Taková opatření bez 
lidského zásahu by neměla vést 
k diskriminaci, neměla by se týkat dětí 
nebo mít právní či závažné dopady na 
subjekt údajů.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě jakéhokoli shromažďování, zpracování a používání údajů se zavádí 
všeobecný zákaz profilování ve smyslu článku 4, jež je přípustné pouze v případech 
vymezených zákonem, tj. na základě souhlasu subjektu údajů nebo zákonného ustanovení. 
V soukromém sektoru se bude jednat především o souhlas (včetně smluv), zatímco zákonné 
ustanovení bude relevantní zejména ve veřejném sektoru, nikoli však výhradně. Pokud bude 
do textu nařízení začleněn požadavek, aby subjekt údajů musel s profilováním vyjádřit 
souhlas, zamezí se skutečnosti, k níž v praxi často dochází, totiž vytváření profilů bez vědomí 
subjektu údajů. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 3b, čl. 14 odst. 1 písm. g), 
ga), gb), čl. 15 odst. 1 a článku 20.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Právo Unie nebo právo členského (59) Právo Unie nebo právo členského 
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státu může zavést omezení určitých zásad 
a práva na informace, přístup, opravu 
a výmaz nebo práva na přenositelnost 
údajů, práva vznést námitku, opatření 
založených na profilování, jakož i omezení 
týkající se oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů 
nebo určitých souvisejících povinností 
správců, pokud je to v demokratické 
společnosti nutné a přiměřené pro 
zachování veřejné bezpečnosti, mimo jiné 
pro ochranu lidských životů zejména 
v reakci na přírodní nebo člověkem 
způsobené katastrofy, pro prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo pro porušování deontologických 
pravidel regulovaných povolání, ochranu 
jiných veřejných zájmů Unie nebo 
členského státu, zejména důležitého 
hospodářského nebo finančního zájmu 
Unie nebo členského státu, nebo ochranu 
subjektu údajů či práv a svobod ostatních. 
Tato omezení by měla být v souladu 
s požadavky stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie a Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod.

státu může zavést omezení určitých zásad 
a práva na informace, opravu a výmaz 
nebo práva na přístup k údajům 
a přenositelnost údajů, práva vznést 
námitku, na profilování, jakož i omezení 
týkající se oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů 
nebo určitých souvisejících povinností 
správců, pokud je to v demokratické 
společnosti nutné a přiměřené pro 
zachování veřejné bezpečnosti, mimo jiné 
pro ochranu lidských životů zejména 
v reakci na přírodní nebo člověkem 
způsobené katastrofy, pro prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo pro porušování deontologických 
pravidel regulovaných povolání, ochranu 
jiných veřejných zájmů Unie nebo 
členského státu, zejména ochranu subjektu 
údajů či práv a svobod ostatních. Tato
omezení by měla být v souladu 
s požadavky stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie a Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, který spočívá ve sloučení práva na přístup a práva na 
přenositelnost údajů a jenž vyjasňuje profilování. Viz související články 15, 18, 20 a čl. 21 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Měla by být zavedena komplexní 
odpovědnost správce za jakékoli 
zpracování osobních údajů prováděné 
správcem nebo jeho jménem. Správce by 

(60) Měla by být zavedena komplexní 
odpovědnost správce za jakékoli 
zpracování osobních údajů prováděné 
správcem nebo jeho jménem s cílem 
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měl zejména zajistit, aby každé zpracování 
bylo v souladu s tímto nařízením, a měl by 
být povinen tuto skutečnost doložit.

zajistit odpovědnost. Správce by měl 
zejména zajistit, aby každé zpracování bylo 
v souladu s tímto nařízením, a měl by být 
schopen tuto skutečnost doložit. 

Or. en

Odůvodnění

Pojem odpovědnost by měl být výslovně uveden a mělo by se upřesnit, že zahrnuje pouze 
povinnost být na požádání schopen doložit, že zpracování bylo v souladu s tímto nařízením. 
Viz související článek 22.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Ochrana práv a svobod subjektů údajů 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů vyžaduje, aby byla přijata příslušná 
technická a organizační opatření jak při 
přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. Aby 
správce zajistil a prokázal soulad s tímto 
nařízením, měl by stanovit interní politiky 
a přijmout vhodná opatření, která splňují 
zejména zásady ochrany údajů již od 
návrhu a standardního nastavení ochrany 
údajů.

(61) Ochrana práv a svobod subjektů údajů 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů vyžaduje, aby byla přijata příslušná 
technická a organizační opatření jak při 
přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. Aby 
správce zajistil a prokázal soulad s tímto 
nařízením, měl by stanovit interní politiky 
a přijmout vhodná opatření, která splňují 
zejména zásady ochrany údajů již od 
návrhu a standardního nastavení ochrany 
údajů. Zásada ochrany údajů již od 
návrhu vyžaduje, aby ochrana údajů byla 
zakotvena v celém životním cyklu 
technologie, od rané fáze návrhu, přes její 
definitivní realizaci, používání a konečné 
odstranění. Zásada standardního 
nastavení ochrany údajů vyžaduje, aby 
nastavení soukromí v případě služeb 
a produktů automaticky splňovalo obecné 
zásady ochrany údajů, jako jsou zásada 
minimalizace údajů a zásada omezení 
účelu.

Or. en
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Odůvodnění

Má-li být „ochrana údajů již od návrhu“ účinná, musí být prováděna ve všech fázích 
životního cyklu systémů zpracování údajů. Jak „ochrana údajů již od návrhu“, tak 
i „standardní nastavení ochrany údajů“ by měly být vymezeny přesněji, jak je uvedeno 
v pozměňovacím návrhu. Viz související článek 23.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Pokud správce, který není usazen 
v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů 
údajů, které mají bydliště v Unii, a toto 
zpracování souvisí s nabídkou zboží nebo 
služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním jejich chování, měl by 
jmenovat svého zástupce; výjimkou jsou 
případy, kdy je správce usazen ve třetí 
zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany, nebo kdy je správce malým nebo 
středním podnikem či orgánem veřejné 
moci, nebo kdy správce těmto subjektům 
údajů nabízí zboží nebo služby jen 
příležitostně. Zástupce by měl jednat 
jménem správce a orgány dozoru se na něj 
mohou obracet.

(63) Pokud správce, který není usazen 
v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů 
údajů, které mají bydliště v Unii, a toto 
zpracování souvisí s nabídkou zboží nebo 
služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním těchto subjektu údajů, měl by 
jmenovat svého zástupce; výjimkou jsou 
případy, kdy je správce usazen ve třetí 
zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany, nebo kdy je správce podnikem či 
orgánem veřejné moci, nebo kdy správce 
těmto subjektům údajů nabízí zboží nebo 
služby jen příležitostně. Zástupce by měl 
jednat jménem správce a orgány dozoru se 
na něj mohou obracet.

Or. en

Odůvodnění

V digitálním prostředí již není vhodné používat počet zaměstnanců jako měřítko významu 
zpracování údajů. Facebook nedávno koupil za jednu miliardu dolarů Instagram, společnost 
poskytující on-line fotoslužby, jež měla v době prodeje 13 zaměstnanců. Rozhodující je počet 
subjektů údajů, jejichž údaje jsou zpracovávány.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování. Každý správce 
a zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování, a mohl tak 
subjektu údajů poskytnout dostatečné 
množství informací. Každý správce 
a zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit alespoň tyto 
informace, aby na jejich základě mohla být 
provedena kontrola zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Aby byla zachována bezpečnost 
a zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky 
a náklady na jejich provedení v souvislosti 
s riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Komise by měla při
stanovování technických norem 
a organizačních opatření k zajištění 
bezpečnosti zpracování podporovat 
technologickou neutralitu, interoperabilitu 
a inovace a případně spolupracovat se 
třetími zeměmi.

(66) Aby byla zachována bezpečnost 
a zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky 
a náklady na jejich provedení v souvislosti 
s riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Při stanovování 
technických norem a organizačních 
opatření k zajištění bezpečnosti zpracování 
je třeba podporovat technologickou 
neutralitu, interoperabilitu a inovace 
a případně je třeba podporovat třetí země.
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Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný oprávněný důvod, proč by podporovaná opatření měla být omezena na 
Komisi.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
24 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 24 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy. 
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru 
a podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
72 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 72 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy. 
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru 
a podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
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orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že není vždy reálné podat oznámení do 24 hodin, navrhuje zpravodaj 
prodloužit tuto lhůtu pro oznámení narušení bezpečnosti osobních údajů orgánu dozoru na 72 
hodin. Aby se předcházelo zahlcení subjektů údajů oznámeními, mělo by být narušení subjektu 
údajů oznamováno pouze v případech, kdy je pravděpodobné, že bude škodlivé pro ochranu 
osobních údajů nebo soukromí subjektu údajů, např. v případě krádeže nebo zneužití identity, 
fyzické újmy, významného ponížení nebo poškození pověsti. Viz související čl. 31 odst. 1 a čl. 
32 odst. 1.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Posouzení dopadu na ochranu údajů 
by měl vypracovat orgán veřejné moci 
nebo veřejný subjekt, pokud takové 
posouzení dopadů nebylo vypracováno již 
v souvislosti s přijetím vnitrostátního 
zákona, na jehož základě orgán veřejné 
moci nebo veřejný subjekt plní své úkoly 
a který upravuje dané specifické úkony 
nebo soubory úkonů spojené se 
zpracováním.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

I v případech, kdy orgán veřejné moci zpracovává údaje z důvodu právní povinnosti, je třeba 
provádět posouzení dopadu na ochranu údajů, aby se zajistilo dodržování tohoto nařízení, 
zejména minimalizace údajů a bezpečnost údajů, a zmírnila se veškerá rizika ohrožující práva 
a svobody subjektů údajů. Viz související vypuštění čl. 33 odst. 5.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 
riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován orgán 
dozoru ohledně rizikového zpracování, 
které možná není v souladu s tímto 
nařízením, aby předložil návrhy na nápravu 
této situace. Tato konzultace může být 
rovněž uskutečněna během přípravy 
legislativního opatření vnitrostátního 
parlamentu nebo opatření založeného na 
tomto legislativním opatření, které 
vymezuje povahu zpracování a stanoví 
vhodné záruky.

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 
riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován inspektor 
ochrany údajů nebo orgán dozoru ohledně 
rizikového zpracování, které možná není 
v souladu s tímto nařízením, aby předložil 
návrhy na nápravu této situace. Tato 
konzultace může být rovněž uskutečněna 
během přípravy legislativního opatření 
vnitrostátního parlamentu nebo opatření 
založeného na tomto legislativním 
opatření, které vymezuje povahu 
zpracování a stanoví vhodné záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo pokud je prováděno 
v soukromém sektoru a týká se více než 
500 subjektů údajů ročně, nebo pokud 
hlavní činnosti podniku bez ohledu na jeho 
velikost zahrnují zpracovávání, jež 
vyžaduje pravidelné a systematické 
sledování, měla by správci nebo 
zpracovateli při sledování toho, zda je 
v rámci podniku dodržován soulad s tímto 
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ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

nařízením, asistovat další osoba. V rámci 
zjišťování, zda jsou zpracovávány údaje 
o velkém počtu subjektů údajů, by se 
neměly zohledňovat archivované údaje, 
které jsou omezeny takovým způsobem, že 
k nim není možný běžný přístup, 
nepodléhají zpracování prováděnému 
správcem a nelze je již změnit. Tito 
inspektoři ochrany údajů, bez ohledu na to, 
zda se jedná o zaměstnance správce, či 
nikoli, a zda tento úkol provádějí na plný 
úvazek, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle. Především 
s inspektorem ochrany údajů je třeba vést 
konzultace již před navrhováním systémů
automatizovaného zpracování osobních 
údajů, zadáváním zakázek, vývojem 
a vytvářením těchto systémů, aby se 
zajistilo, že budou dodržovány zásady 
ochrany soukromí již od návrhu 
a standardního nastavení ochrany 
soukromí.

Or. en

Odůvodnění

V době cloud computingu, kdy i velmi malí správci mohou prostřednictvím on-line služeb 
zpracovávat velké objemy údajů, by se prahová hodnota pro povinné jmenování inspektora 
ochrany údajů neměla odvíjet od velikosti podniku, ale spíše od významu zpracování údajů. 
Patří sem i kategorie zpracovávaných osobních údajů, typ činnosti zpracovávání a počet 
osob, jejichž údaje jsou zpracovávány. Viz související čl. 35 odst. 1.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75a) Inspektor ochrany údajů by měl mít 
alespoň následující kvalifikace: rozsáhlé 
znalosti právních předpisů o ochraně 
údajů a jejich uplatňování, včetně 
technických a organizačních opatření 
a postupů; zvládnutí technických 
požadavků týkajících se ochrany 
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soukromí již od návrhu, standardního 
nastavení ochrany soukromí a bezpečnosti 
údajů; znalosti v příslušné oblasti podle 
velikosti správce nebo zpracovatele 
a citlivosti údajů, jež mají být 
zpracovávány; schopnost provádět 
inspekce, vést konzultace, dokumentaci 
a provádět analýzy logovacích souborů; a 
schopnost spolupracovat se zástupci 
zaměstnanců. Správce by měl inspektorovi 
ochrany údajů umožnit účast na 
opatřeních pokročilé odborné přípravy, 
aby si udržoval odborné znalosti 
požadované pro výkon jeho povinností.

Or. en

Odůvodnění

V tomto pozměňovacím návrhu jsou vymezeny kvalifikace inspektora ochrany údajů a jasně se 
zde stanoví, že je nutné, aby inspektor měl možnost účastnit se pokročilé odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Sdružení nebo jiné subjekty 
zastupující určité kategorie správců by 
měly být podněcovány k tomu, aby 
v souladu s tímto nařízením vypracovaly 
kodexy chování s cílem usnadnit účinné 
uplatňování tohoto nařízení, a to při 
zohlednění zvláštní povahy zpracování 
v některých oblastech.

(76) Sdružení nebo jiné subjekty 
zastupující určité kategorie správců by 
měly být podněcovány k tomu, aby 
v souladu s tímto nařízením vypracovaly 
kodexy chování s cílem usnadnit účinné 
uplatňování tohoto nařízení, a to při 
zohlednění zvláštní povahy zpracování 
v některých oblastech. Tyto kodexy 
chování by měly zajistit, aby nařízení bylo 
v příslušných odvětvích podnikání 
jednoznačněji uplatňováno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Aby se zvýšila transparentnost 
a zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 
údajů mohly rychle zhodnotit úroveň 
ochrany údajů u příslušných produktů 
a služeb.

(77) Aby se zvýšila transparentnost 
a zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 
údajů mohly rychle, spolehlivě 
a ověřitelným způsobem zhodnotit úroveň 
ochrany údajů u příslušných produktů 
a služeb.

Or. en

Souvisí s čl. 39 odst. 1.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Komise může s účinkem pro celou 
Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace 
zajišťují vhodnou úroveň ochrany údajů, 
a tímto způsobem ve vztahu k třetím 
zemím nebo mezinárodním organizacím, 
které jsou považovány za schopné 
poskytovat takovou úroveň ochrany, 
zajišťují právní jistotu a jednotné 
uplatňování práva v celé Unii. V těchto 
případech mohou být osobní údaje do 
těchto zemí předávány, aniž by bylo třeba 
získat další povolení.

(80) Komise může s účinkem pro celou 
Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
území v dané třetí zemi nebo určitá 
mezinárodní organizace zajišťují vhodnou 
úroveň ochrany údajů, a tímto způsobem 
ve vztahu k třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím, které jsou 
považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí předávány, aniž by 
bylo třeba získat další povolení.

Or. en
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Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z pozměněného znění čl. 41 odst. 1.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82) Komise může rovněž uznat, že třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany údajů. Předávání osobních údajů 
do této třetí země by tudíž mělo být 
zakázáno. V tomto případě by měly být 
naplánovány konzultace mezi Komisí 
a těmito třetími zeměmi nebo 
mezinárodními organizacemi.

(82) Komise může rovněž uznat, že třetí 
země nebo území v dané třetí zemi nebo 
určitá mezinárodní organizace nezajišťuje 
přiměřenou úroveň ochrany údajů. 
Předávání osobních údajů do této třetí 
země by tudíž mělo být zakázáno. V tomto 
případě by měly být naplánovány 
konzultace mezi Komisí a těmito třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z pozměněného znění čl. 42 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 89

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(89) V každém případě, pokud Komise 
nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni 
ochrany údajů ve třetí zemi, by měl 
správce nebo zpracovatel využít řešení, na 
jejichž základě je zaručeno, že jakmile jsou 
údaje předány, subjekty údajů i nadále 
požívají základních práv a záruk platných 
při zpracování jejich údajů v Unii.

(89) V každém případě, pokud Komise 
nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni 
ochrany údajů ve třetí zemi, by měl 
správce nebo zpracovatel využít řešení, na 
jejichž základě je právně závazným 
způsobem zaručeno, že jakmile jsou údaje 
předány, subjekty údajů i nadále požívají 
základních práv a záruk platných při 
zpracování jejich údajů v Unii. Součástí 
této záruky je i finanční odškodnění 
v případě ztráty údajů či nedovoleného 
přístupu nebo zpracování těchto údajů 
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a závazek poskytnout bez ohledu na 
vnitrostátní právní předpisy veškeré 
podrobnosti o každém přístupu orgánů 
veřejné moci ve třetích zemích k těmto 
údajům.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, že předávání údajů do třetích zemí by vždy mělo probíhat na základě právně 
závazného nástroje, jenž rovněž zajistí možnost odškodnění a předávání informací orgánům 
dozoru. Souvisí s čl. 42 odst. 1 a čl. 44 odst. 1 písm. h).

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(92) Zřízení orgánů dozoru vykonávajících 
zcela nezávisle své úkoly v členských 
státech je zásadním prvkem ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Členské státy mohou zřídit 
více než jeden orgán dozoru, pokud to 
odpovídá jejich ústavní, organizační 
a administrativní struktuře.

(92) Zřízení orgánů dozoru vykonávajících 
zcela nezávisle své úkoly v členských 
státech je zásadním prvkem ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Členské státy mohou zřídit 
více než jeden orgán dozoru, pokud to 
odpovídá jejich ústavní, organizační 
a administrativní struktuře. Orgán musí 
mít s ohledem na počet obyvatel a rozsah 
zpracovávání osobních údajů odpovídající 
finanční a lidské zdroje, aby byl schopen 
vykonávat svou funkci v plném rozsahu.

Or. en

Odůvodnění

Orgány dozoru musí být zcela nezávislé a musí mít k dispozici dostatečné zdroje, aby mohly 
účinně vykonávat své úkoly. Pozměňovací návrh uvádí srozumitelnější pokyn, jak určit 
odpovídající zdroje. Viz související pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 95. Souvisí s čl. 47 
odst. 5.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) Každému orgánu dozoru by měly být 
poskytnuty odpovídající finanční a lidské 
zdroje, prostory a infrastruktura, které bude 
potřebovat pro účinné vykonávání svých 
úkolů, včetně úkolů, jež bude plnit 
v rámci vzájemné pomoci a spolupráce 
s ostatními orgány dozoru v celé Unii.

(94) Každému orgánu dozoru by měly být 
poskytnuty odpovídající finanční a lidské 
zdroje, přičemž se zvláštní pozornost 
věnuje odpovídajícím technickým 
dovednostem zaměstnanců a jejich 
znalostem práva, prostory a infrastruktura, 
které bude potřebovat pro účinné 
vykonávání svých úkolů, včetně úkolů, jež 
bude plnit v rámci vzájemné pomoci 
a spolupráce s ostatními orgány dozoru 
v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(95) Obecné podmínky pro členy orgánu 
dozoru by měly být v každém členském 
státě upraveny právním předpisem 
a zejména by měly stanovit, že tito členové 
by měli být jmenováni parlamentem nebo 
vládou členského státu, a dále by měly 
obsahovat pravidla o osobní způsobilosti 
členů a jejich postavení.

(95) Obecné podmínky pro členy orgánu 
dozoru by měly být v každém členském 
státě upraveny právním předpisem 
a zejména by měly stanovit, že tito členové 
by měli být jmenováni parlamentem nebo 
vládou po konzultaci s parlamentem 
dotčeného členského státu, přičemž je 
třeba usilovat o to, aby se na minimum 
omezila možnost politického zasahování,
a dále by měly obsahovat pravidla o osobní 
způsobilosti členů, předcházení střetům 
zájmů a o jejich postavení.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění nezávislosti členů orgánů dozoru. Souvisí s čl. 48 odst. 1 a článkem 49.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(97) Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činnosti některé provozovny 
správce nebo zpracovatele ve více 
členských státech Unie, měl by být 
k dohledu nad činnostmi prováděnými 
správcem či zpracovatelem v celé Unii a 
k přijímání souvisejících rozhodnutí 
příslušný jen jediný orgán dozoru, aby se 
zlepšilo jednotné uplatňování předpisů, 
poskytla právní jistota a snížila 
administrativní zátěž těchto správců 
a zpracovatelů.

(97) Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činnosti některé provozovny 
správce nebo zpracovatele ve více 
členských státech Unie, měl by jediným 
kontaktním místem pro správce či
zpracovatele v celé Unii a pro přijímání 
souvisejících rozhodnutí být jen jediný
orgán dozoru, aby se zlepšilo jednotné 
uplatňování předpisů, poskytla právní 
jistota a snížila administrativní zátěž těchto 
správců a zpracovatelů.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s navrženým novým mechanismem jednotnosti. Viz článek 54a (nový).

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(98) Příslušný orgán, který převezme 
úkoly jediného kontaktního místa, by měl 
být orgán dozoru toho členského státu, 
v němž má správce nebo zpracovatel 
hlavní provozovnu.

(98) Vedoucí orgán, který převezme úkoly 
jediného kontaktního místa, by měl být 
orgán dozoru toho členského státu, v němž 
má správce nebo zpracovatel hlavní 
provozovnu. Na žádost příslušného 
orgánu může v některých případech určit 
vedoucí orgán Evropská rada pro 
ochranu údajů.

Or. en
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Odůvodnění

Souvisí s navrženým novým mechanismem jednotnosti. Viz čl. 48 odst. 1 a článek 49.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(101) Každý orgán dozoru by se měl 
zabývat stížnostmi podanými kterýmkoli 
subjektem údajů a záležitost prošetřit. 
Šetření, které následuje po podání stížnosti, 
by mělo být s výhradou soudního 
přezkumu provedeno v rozsahu, jenž je 
v daném případě přiměřený. Orgán dozoru 
by měl subjekt údajů v rozumné lhůtě 
informovat o vývoji a výsledku stížnosti. 
Subjekt údajů by měl být průběžně 
informován v případě, kdy je zapotřebí 
další šetření nebo koordinace s jiným 
orgánem dozoru.

(101) Každý orgán dozoru by se měl 
zabývat stížnostmi podanými kterýmkoli 
subjektem údajů nebo sdružením 
jednajícím ve veřejném zájmu a záležitost 
prošetřit. Šetření, které následuje po podání 
stížnosti, by mělo být s výhradou soudního 
přezkumu provedeno v rozsahu, jenž je 
v daném případě přiměřený. Orgán dozoru 
by měl subjekt údajů nebo sdružení
v rozumné lhůtě informovat o vývoji 
a výsledku stížnosti. Subjekt údajů by měl 
být průběžně informován v případě, kdy je 
zapotřebí další šetření nebo koordinace 
s jiným orgánem dozoru.

Or. en

Odůvodnění

Viz čl. 73 odst. 2.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 104

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(104) Každý orgán dozoru by měl mít 
právo účastnit se společných operací 
orgánů dozoru. Dožadovaný orgán dozoru 
byl měl mít povinnost odpovědět na žádost 
ve stanovené lhůtě.

(104) Každý orgán dozoru by měl mít 
právo účastnit se společných operací 
orgánů dozoru. Dožadovaný orgán dozoru 
by měl mít povinnost odpovědět na žádost 
ve stanovené lhůtě. Evropská rada pro 
ochranu údajů by měla mít možnost tyto 
činnosti koordinovat, pokud si to dotčené 
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orgány dozoru přejí.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s navrženým novým mechanismem jednotnosti. Viz čl. 52 odst. 3 a čl. 56 odst. 2.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 106 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(106a) V zájmu jednotného uplatňování 
tohoto nařízení může Evropská rada pro 
ochranu údajů přijmout závazné opatření, 
pokud tak rozhodně dvoutřetinová většina 
jejích členů.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s navrženým novým mechanismem jednotnosti. V případě, že se dotčené orgány 
dozoru nemohou na opatření shodnout, měla by mít Evropská rada pro ochranu údajů 
pravomoc přijmout závazné rozhodnutí, což představuje poslední možnost.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) Aby byl zajištěn soulad s tímto 
nařízením, může Komise v této záležitosti
zaujmout stanovisko nebo přijmout 
rozhodnutí, kterým po orgánu dozoru 
bude vyžadovat, aby přijetí navrhovaného 
opatření odložil.

(107) Aby byl zajištěn soulad s tímto 
nařízením, může Komise v předložených 
záležitostech zaujmout stanovisko. Komise 
se může odvolat k Soudnímu dvoru 
Evropské unie. V průběhu postupu pro 
naléhavé případy může Soudní dvůr 
požádat o odklad opatření, pokud je to 
nezbytné k zamezení nenapravitelné újmy.

Or. en
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Odůvodnění

Komise může v záležitosti, jež je řešena pomocí nového mechanismu jednotnosti, přijmout
rozhodnutí, které musí dotčené orgány dozoru maximálně zohlednit. Neřídí-li se rozhodnutím 
Komise, musí předložit odůvodněné stanovisko. V krajním případě může Komise závazné 
rozhodnutí Evropské rady pro ochranu údajů napadnout u Soudního dvora EU a požadovat 
odklad opatření. Souvisí s článkem 61a (novým).

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) Na úrovni Unie by měla být zřízena 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato 
Rada by měla nahradit pracovní skupinu 
pro ochranu fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů zřízenou 
směrnicí 95/46/ES. Měla by být složena 
z vedoucího orgánu dozoru každého 
členského státu a evropského inspektora 
ochrany údajů. Komise by se měla jejích 
činností účastnit. Evropská rada pro 
ochranu údajů by měla přispívat 
k jednotnému uplatňování tohoto nařízení 
v celé Unii, například poskytovat Komisi
poradenství a podporovat spolupráci 
orgánů dozoru v celé Unii. Evropská rada 
pro ochranu údajů by měla při plnění svých 
úkolů jednat nezávisle.

(110) Na úrovni Unie by měla být zřízena 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato 
Rada by měla nahradit pracovní skupinu 
pro ochranu fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů zřízenou 
směrnicí 95/46/ES. Měla by být složena 
z vedoucího orgánu dozoru každého 
členského státu a evropského inspektora 
ochrany údajů. Komise by se měla jejích 
činností účastnit. Evropská rada pro 
ochranu údajů by měla přispívat 
k jednotnému uplatňování tohoto nařízení 
v celé Unii, například poskytovat orgánům 
Evropské unie poradenství a podporovat 
spolupráci orgánů dozoru v celé Unii, 
včetně koordinace společných operací. 
Evropská rada pro ochranu údajů by měla 
při plnění svých úkolů jednat nezávisle.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s čl. 64 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva 
a zájmy subjektů údajů v souvislosti 
s ochranou jejich osobních údajů a jež 
byly řádně zřízeny podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru nebo uplatnit právo na soudní 
opravný prostředek, nebo nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů podat vlastní 
stížnost, jestliže se domnívají, že došlo 
k narušení bezpečnosti osobních údajů.

(112) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení jednající ve veřejném zájmu, jež 
byly řádně zřízeny podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru nebo uplatnit právo na soudní 
opravný prostředek, nebo nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů podat vlastní 
stížnost, jestliže se domnívají, že došlo 
k narušení bezpečnosti osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit lepší možnosti účinné nápravy, a to i pro sdružení jednající ve veřejném 
zájmu. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 73 odst. 2 a čl. 76 odst. 1.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(114) Aby byla posílena soudní ochrana 
subjektu údajů v situacích, kdy je příslušný 
orgán dozoru usazen v jiném členském 
státě než je stát, ve kterém má subjekt 
údajů bydliště, může subjekt údajů požádat 
jakýkoli subjekt, organizaci nebo sdružení, 
jejichž cílem je chránit práva a zájmy 
subjektů údajů v souvislosti s ochranou 
jejich osobních údajů, aby proti tomuto 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil u příslušného 
soudu řízení.

(114) Aby byla posílena soudní ochrana 
subjektu údajů v situacích, kdy je příslušný 
orgán dozoru usazen v jiném členském 
státě než je stát, ve kterém má subjekt 
údajů bydliště, může subjekt údajů požádat 
jakýkoli subjekt, organizaci nebo sdružení 
jednající ve veřejném zájmu, aby proti 
tomuto orgánu dozoru v tomto jiném 
členském státě jeho jménem zahájil 
u příslušného soudu řízení.
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Or. en

Odůvodnění

Upřesnění, že jménem subjektů údajů mohou jednat nejen sdružení zaměřená na ochranu 
údajů. Souvisí s čl. 74 odst. 3.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(116) Při řízeních proti správci nebo 
zpracovateli by žalobce měl mít možnost 
volby, zda podá žalobu u soudů členského 
státu, kde je správce nebo zpracovatel 
usazen nebo kde má subjekt údajů bydliště, 
s výjimkou případů, kdy je správce 
orgánem veřejné moci, který jedná v rámci 
výkonu veřejné moci.

(116) Při řízeních proti správci nebo 
zpracovateli by žalobce měl mít možnost 
volby, zda podá žalobu u soudů členského 
státu, kde je správce nebo zpracovatel 
usazen nebo kde má subjekt údajů bydliště, 
s výjimkou případů, kdy je správce 
orgánem veřejné moci členského státu, 
který jedná v rámci výkonu veřejné moci.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění, že se toto ustanovení netýká orgánů veřejné moci třetích zemí. Souvisí s čl. 75 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, 
a především s právem získávat nebo 
sdělovat informace tak, jak to zejména 
zaručuje článek 11 Listiny základních práv 

(121) V případě potřeby by mělo být 
možné stanovit odchylky a výjimky
z některých ustanovení tohoto nařízení 
týkajícího se zpracovávání osobních údajů
za účelem uvedení práva na ochranu 
osobních údajů do souladu s právem na 
svobodu projevu, a především s právem 
získávat nebo sdělovat informace tak, jak 
to zejména zaručuje článek 11 Listiny 
základních práv Evropské unie. To by mělo 
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Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů 
v audiovizuální oblasti 
a ve zpravodajských a tiskových archivech. 
Členské státy by proto měly přijmout 
legislativní opatření pro stanovování 
odchylek a výjimek, které jsou nezbytné 
pro vyvážení těchto základních práv. 
Členské státy by měly tyto odchylky 
a výjimky přijímat s ohledem na obecné 
zásady, práva subjektu údajů, správce 
a zpracovatele, předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 
nezávislé orgány dozoru a na spolupráci 
a jednotné použití. To by ovšem nemělo 
vést k tomu, aby členské státy přijímaly 
výjimky pro jiná ustanovení tohoto 
nařízení. Aby byl zohledněn význam práva 
na svobodu projevu v každé demokratické 
společnosti, je třeba vykládat pojmy 
související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji. Členské státy by proto 
měly za účelem stanovení výjimek 
a odchylek podle tohoto nařízení vymezit 
„žurnalistické“ činnosti jako činnosti, 
jejichž cílem je sdělení informací, názorů 
či myšlenek veřejnosti bez ohledu na to, 
jaký sdělovací prostředek se použije. Tyto 
činnosti lze provozovat za účelem zisku či 
k neziskovým účelům a neměly by být 
omezeny na mediální podniky.

platit zejména pro zpracování osobních 
údajů v audiovizuální oblasti 
a ve zpravodajských a tiskových archivech. 
Členské státy by proto měly přijmout 
legislativní opatření pro stanovování 
odchylek a výjimek, které jsou nezbytné 
pro vyvážení těchto základních práv. 
Členské státy by měly tyto odchylky 
a výjimky přijímat s ohledem na obecné 
zásady, práva subjektu údajů, správce 
a zpracovatele, předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 
nezávislé orgány dozoru a na spolupráci 
a jednotné použití. To by ovšem nemělo 
vést k tomu, aby členské státy přijímaly 
výjimky pro jiná ustanovení tohoto 
nařízení. Aby byl zohledněn význam práva 
na svobodu projevu v každé demokratické 
společnosti, je třeba vykládat pojmy 
související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění, že svoboda projevu je chráněna obecně, nikoli pouze v případě novinářů, umělců 
či spisovatelů. Souvisí s čl. 80 odst. 1.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 122

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(122) Zpracování osobních údajů (122) Zpracování osobních údajů 
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o zdravotním stavu jako zvláštní kategorie 
údajů, která si zasluhuje vyšší stupeň 
ochrany, může být často odůvodněno 
řadou oprávněných důvodů ve prospěch 
jednotlivců a společnosti jako celku, 
zejména pokud jde o zajištění kontinuity 
přeshraniční zdravotní péče. Toto nařízení 
by proto mělo s využitím vhodných 
a zvláštních záruk na ochranu základních 
práv a osobních údajů jednotlivců 
harmonizovat podmínky zpracování 
osobních údajů o zdravotním stavu. To 
zahrnuje právo jednotlivců na přístup 
k osobním údajům o svém zdravotním 
stavu, například k údajům ve své lékařské 
dokumentaci, která obsahuje například 
informace o diagnóze, výsledky vyšetření, 
posudky ošetřujících lékařů a údaje o léčbě 
a údaje o veškerých provedených 
ošetřeních nebo zákrocích.

o zdravotním stavu jako zvláštní kategorie 
údajů, která si zasluhuje vyšší stupeň 
ochrany, může být odůvodněno ve 
prospěch jednotlivců a společnosti jako 
celku, zejména pokud jde o zajištění 
kontinuity přeshraniční zdravotní péče. 
Toto nařízení by proto mělo s využitím 
vhodných a zvláštních záruk na ochranu 
základních práv a osobních údajů 
jednotlivců harmonizovat podmínky 
zpracování osobních údajů o zdravotním 
stavu. To zahrnuje právo jednotlivců na 
přístup k osobním údajům o svém 
zdravotním stavu, například k údajům ve 
své lékařské dokumentaci, která obsahuje 
například informace o diagnóze, výsledky 
vyšetření, posudky ošetřujících lékařů 
a údaje o léčbě a údaje o veškerých 
provedených ošetřeních nebo zákrocích.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s čl. 81 odst. 1.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. V 
mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním 
a sociálním zabezpečením. V souladu 
s tímto nařízením by měly členské státy 
mít možnost přijmout právním předpisem 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

Or. en
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Odůvodnění

Podobně jako zaměstnání je i sociální zabezpečení velmi složitou oblastí, kterou v celé řadě 
jednotlivostí upravují jednotlivé členské státy. Členské státy by proto měly mít možnost 
přijímat nebo si ponechat zvláštní právní předpisy, jež v této oblasti upravují jednotlivé 
podrobnosti ochrany údajů týkající se veřejných institucí. Souvisí s články 82 a 82a (novým).

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 129

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva 
a svobody fyzických osob a především 
jejich právo na ochranu osobních údajů 
a zajistit volný pohyb osobních údajů 
v rámci Unie, měla by být na Komisi 
převedena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Akty
v přenesené pravomoci by měly být 
přijímány především s ohledem na 
zákonnost zpracování, vymezování kritérií 
a podmínek v souvislosti se souhlasem 
dítěte, zpracování zvláštních kategorií 
údajů, vymezování kritérií a podmínek
určování zjevné nepřiměřenosti žádostí 
a poplatků pro výkon práv subjektu údajů, 
kritérií a požadavků pro informování 
subjektu údajů a v souvislosti s právem na 
přístup, právem být zapomenut a právem
na výmaz, opatření založená na 
profilování, kritéria a požadavky 
v souvislosti s odpovědností správce 
a ochranou údajů již od návrhu 
a standardním nastavením ochrany údajů,
na zpracovatele, na kritéria a požadavky 
na dokumentaci a bezpečnost zpracování,
kritéria a požadavky, pokud jde 
o zjišťování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů a jejich oznamování orgánu 
dozoru a okolnosti, za jakých se narušení 
bezpečnosti osobních údajů pravděpodobně 
nepříznivě dotkne subjektu údajů, kritéria 

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva 
a svobody fyzických osob a především 
jejich právo na ochranu osobních údajů 
a zajistit volný pohyb osobních údajů 
v rámci Unie, měla by být na Komisi 
převedena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Měly by být 
přijímány především akty v přenesené 
pravomoci, jež stanoví technické normy 
pro udělení souhlasu, podmínky 
poskytování informací pomocí ikon, 
kritéria a podmínky určování poplatků pro 
výkon práv subjektu údajů, kritéria 
a požadavky pro informování subjektu 
údajů a v souvislosti s právem na přístup, 
právo být zapomenut a právo na výmaz, 
kritéria a požadavky na 
ověření odpovědnosti správce, kritéria 
a požadavky, pokud jde o zjišťování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů a jejich oznamování orgánu dozoru 
a okolnosti, za jakých se narušení 
bezpečnosti osobních údajů pravděpodobně 
nepříznivě dotkne subjektu údajů, kritéria 
a podmínky zpracovávání, pro které je 
třeba vypracovat posouzení dopadu na 
ochranu údajů, kritéria a požadavky pro 
určování vysokého stupně specifických 
rizik vyžadujících předchozí konzultaci, 
kodexy chování, kritéria a požadavky 
týkající se mechanismů pro vydávání 
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a podmínky zpracovávání, pro které je 
třeba vypracovat posouzení dopadu na 
ochranu údajů, kritéria a požadavky pro 
určování vysokého stupně specifických 
rizik vyžadujících předchozí konzultaci, 
určení inspektora ochrany údajů a jeho 
úkolů, kodexy chování, kritéria 
a požadavky týkající se mechanismů pro 
vydávání osvědčení, kritéria a požadavky 
předávání založeného na závazných 
podnikových pravidlech, na odchylky 
v předávání údajů, správní sankce, 
zpracovávání údajů pro zdravotní účely, 
zpracovávání údajů v souvislosti se 
zaměstnáním a zpracovávání údajů pro 
účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

osvědčení, odpovídající úroveň ochrany 
poskytované třetí zemí nebo mezinárodní 
organizací, správní sankce, zpracovávání 
údajů pro zdravotní účely, zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním 
a zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni, zejména s Evropskou 
radou pro ochranu údajů. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s čl. 86 odst. 1.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů 
a formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů 
a formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
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subjektu údajů, standardních formulářů 
a postupů v souvislosti s právem na přístup
a právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů 
a postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu dozoru 
a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů, 
standardů a postupů pro posouzení 
dopadů na ochranu údajů, formulářů 
a postupů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, technických norem 
a mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a 
rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí. Komise 
v této souvislosti zváží zvláštní opatření, 
zejména pro správce, kteří jsou 
mikropodniky, malými a středními 
podniky.

subjektu údajů, standardních formulářů 
a postupů v souvislosti s právem na 
přístup, standardních formulářů 
v souvislosti s odpovědností správce za 
ochranu údajů již od návrhu a za standardní 
nastavení ochrany údajů a za dokumentaci, 
standardních formulářů a postupů 
ohlašování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgánu dozoru 
a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů, 
formulářů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, standardního 
formuláře pro oznámení rozhodnutí třetí 
země, v němž požaduje, aby jí byly sděleny 
osobní údaje, formátu a postupů pro 
elektronickou výměnu informací 
u závazných podnikových pravidel, 
rozhodnutí v rámci mechanismu 
jednotnosti. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, zejména s Evropskou radou pro 
ochranu údajů. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí. Komise 
v této souvislosti zváží zvláštní opatření, 
zejména pro správce, kteří jsou 
mikropodniky, malými a středními 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s čl. 87 odst. 1. 
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 131

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(131) Přezkumný postup by se měl použít 
při přijímání standardních formulářů 
v souvislosti se souhlasem dítěte; 
standardních postupů a formulářů pro 
výkon práv subjektu údajů, standardních 
formulářů pro informování subjektu údajů,
standardních formulářů a postupů 
v souvislosti s právem na přístup a právem 
na přenositelnost údajů, standardních 
formulářů v souvislosti s odpovědností 
správce za ochranu údajů již od návrhu 
a za standardní nastavení ochrany údajů 
a za dokumentaci, při přijímání 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů 
a postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu dozoru 
a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů,
standardů a postupů pro posouzení 
dopadů na ochranu údajů, formulářů
a postupů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, technických norem 
a mechanismů pro vydávání osvědčení, 
odpovídající úrovně ochrany poskytované 
třetí zemí nebo územím či odvětvím 
zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, při sdělování 
údajů nedovoleném právem Unie, 
vzájemné pomoci, společných operací; 
rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti, za předpokladu, že se jedná 
o akty s obecnou působností.

(131) Přezkumný postup by se měl použít 
při přijímání standardních postupů a
formulářů v souvislosti se souhlasem 
dítěte, standardních postupů a formulářů 
pro výkon práv subjektu údajů,
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů 
a postupů v souvislosti s právem na 
přístup, standardních formulářů 
v souvislosti s odpovědností správce za 
ochranu údajů již od návrhu a za standardní 
nastavení ochrany údajů a za dokumentaci,
standardních formulářů a postupů 
ohlašování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgánu dozoru 
a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů,
formulářů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, standardního 
formuláře pro oznámení rozhodnutí třetí 
země, v němž požaduje, aby jí byly sděleny 
osobní údaje, formátu a postupů pro 
elektronickou výměnu informací 
u závazných podnikových pravidel 
a rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti, za předpokladu, že se jedná 
o akty s obecnou působností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 132

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(132) Komise by měla v řádně 
odůvodněných a krajně naléhavých 
případech týkajících se třetí země nebo 
území nebo odvětví zpracování v této třetí 
zemi nebo mezinárodní organizace, která 
nezajišťuje přiměřenou úroveň ochrany, 
a související se záležitostmi, které byly 
sděleny orgánům dozoru v rámci 
mechanismu jednotnosti, přijmout 
okamžitě uplatnitelné prováděcí akty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Otázka přiměřenosti se nyní řeší aktem v přenesené pravomoci, a proto již není možné použít 
postup pro naléhavé případy.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 134

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(134) Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být 
tímto nařízením zrušena. Avšak přijatá 
rozhodnutí Komise a schválení orgánů 
dozoru vycházející ze směrnice 95/46/ES 
by měla zůstat v platnosti.

(134) Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být 
tímto nařízením zrušena. Avšak přijatá 
rozhodnutí Komise a schválení orgánů 
dozoru vycházející ze směrnice 95/46/ES 
by měla zůstat v platnosti. Rozhodnutí 
Komise a povolení orgánů dozoru týkající 
se předání osobních údajů do třetí země 
by měla zůstat v platnosti po přechodné 
období dvou let.

Or. en

Odůvodnění

PN stanoví přechodné období s cílem zajistit soulad rozhodnutí a povolení s novým 
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nařízením.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 135 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(135a) Toto nařízení se nevztahuje na 
zpracování údajů prováděné orgány, 
institucemi a jinými subjekty Evropské 
unie, jež je upraveno odlišnými právními 
nástroji, zejména nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 
18. prosince 2000. Toto nařízení proto 
nenapravuje stávající nekomplexnost 
právních ustanovení na ochranu údajů 
v Evropské unii ani nestejnou úroveň 
ochrany práv subjektů údajů. Jelikož 
z článku 8 Listiny základních práv EU 
a článku 16 SFEU vyplývá, že základní 
právo na ochranu osobních údajů by mělo 
být důsledně a jednotně zajišťováno v celé 
Unii, měla by se na orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie vztahovat tatáž 
pravidla, jež jsou stanovena v tomto 
nařízení, a Komise by měla do (datum 
použitelnosti tohoto nařízení) předložit 
vhodné legislativní návrhy, jimiž 
přezkoumá právní rámec pro zpracování 
osobních údajů prováděné orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie při 
výkonu jejich činností, s cílem zajistit jeho 
soulad s ustanoveními/zásadami tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost tohoto nařízení a právních 
předpisů, jimiž se řídí orgány, instituce a jiné subjekty EU, např. nařízení (ES) č. 45/2001, ale 
stejně tak všechny agentury EU, jež se v současnosti řídí svými vlastními nařízeními 
o ochraně údajů, v důsledku čehož existují nejrůznější pravidla, a proto subjekt údajů jen 
velmi obtížně uplatňuje svá práva. Viz související článek 89a (nový).
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Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(139) Vzhledem ke skutečnosti, že – jak 
zdůraznil Soudní dvůr Evropské unie –
právo na ochranu osobních údajů není 
právem absolutním, avšak musí být 
posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve 
společnosti a v souladu se zásadou 
proporcionality být v rovnováze s dalšími 
základními právy, respektuje toto nařízení 
všechna základní práva a sleduje zásady 
uznané v Listině základních práv Evropské 
unie, jak jsou zakotveny ve Smlouvě, 
zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života, obydlí 
a komunikace, právo na ochranu osobních 
údajů, na svobodu myšlení, svědomí 
a náboženství, svobodu projevu 
a informací, svobodu podnikání, právo na 
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces, jakož i kulturní, náboženskou 
a jazykovou rozmanitost,

(139) (139) Vzhledem ke skutečnosti, že 
– jak zdůraznil Soudní dvůr Evropské unie 
– právo na ochranu osobních údajů není 
právem absolutním, avšak musí být 
posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve 
společnosti a v souladu se zásadou 
proporcionality být v rovnováze s dalšími 
základními právy, respektuje toto nařízení 
všechna základní práva a sleduje zásady 
uznané v Listině základních práv Evropské 
unie, jak jsou zakotveny ve Smlouvě, 
zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života, obydlí 
a komunikace, právo na ochranu osobních 
údajů, na svobodu myšlení, svědomí 
a náboženství, svobodu projevu 
a informací, svobodu podnikání, právo na 
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces, jakož i kulturní, náboženskou 
a jazykovou rozmanitost, přičemž je třeba 
především respektovat pravomoci soudů 
členských států, Soudního dvora Evropské 
unie a Evropského soudu pro lidská 
práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděné při výkonu činností, které 
nespadají do oblasti působnosti práva Unie, 
zejména v oblasti bezpečnosti státu;

a) prováděné při výkonu činností, které 
nespadají do oblasti působnosti práva Unie;

Or. en
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Odůvodnění

Bezpečnost státu rozhodně není v pravomoci EU, a proto není třeba ji zde uvádět.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) prováděné fyzickou osobou, které má 
výlučně osobní či domácí povahu a které 
se neprovádí za účelem zisku; 

d) prováděné fyzickou osobou, které má 
výlučně osobní či domácí povahu;

Or. en

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů fyzickou osobou, které má osobní či domácí povahu, může být 
někdy prováděno za účelem zisku (např. při prodeji soukromého majetku jiným soukromým 
osobám), přesto by však nemělo spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud se 
nejedná o profesní či obchodní činnost.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) prováděné příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů.

e) prováděné příslušnými orgány veřejné 
moci za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení je stanoveno, že z oblasti působnosti nařízení jsou vyňaty pouze příslušné orgány 
veřejné moci, jež vykonávají činnosti v oblasti vymáhání práva (nikoli soukromé subjekty), 
a že platné právní předpisy by měly stanovit přiměřené záruky vycházející ze zásad 
nezbytnosti a proporcionality. Viz související pozměňovací návrh k článku 21.
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Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, ze strany správce, který 
není usazen v Unii, pokud zpracování 
údajů souvisí:

2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, ze strany správce, který 
není usazen v Unii, pokud cílem
zpracování údajů je:

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat i na správce, jež nejsou usazeni v Unii, pokud je cílem 
zpracování nabízet subjektům údajů v Unii zboží nebo služby, ať už jsou poskytovány za 
úhradu či nikoli, nebo tyto subjekty údajů sledovat. 

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) s nabídkou zboží nebo služeb těmto 
subjektům údajů v Unii nebo

a) nabízet zboží nebo služby těmto 
subjektům údajů v Unii, ať už jsou 
poskytovány za úhradu či nikoli;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat na veškeré zpracovávání údajů v oblasti služeb, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou poskytovány bezplatně. Zajistí se tak, že se nařízení bude vztahovat i na 
takzvané „bezplatné služby“.
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Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se sledováním jejich chování. b) sledovat tyto subjekty údajů.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat nejen na sledování chování rezidentů Unie ze strany správců 
údajů usazených v zemích mimo Unii, například prostřednictvím sledování na internetu, ale 
i na veškeré shromažďování a zpracovávání osobních údajů o rezidentech Unie. Viz 
související pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 21.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat 
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba použijí 
pro identifikaci dané osoby, zejména 
s odkazem na identifikační číslo, 
lokalizační údaje, elektronický 
identifikátor nebo s odkazem na jeden či 
více zvláštních prvků její fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo sociální 
identity;

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo, samotnou či ve 
spojení s přiřazenými údaji, identifikovat 
nebo zjistit prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba použijí 
pro identifikaci dané osoby, zejména 
s odkazem na jedinečný identifikátor, 
lokalizační údaje, elektronický 
identifikátor nebo s odkazem na jeden či 
více zvláštních prvků její fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní, sociální nebo 
genderové identity nebo sexuální 
orientace;

Or. en

Odůvodnění

Pomocí objektivních kritérií se dále upřesňuje pojem osobní údaje. Viz související 
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pozměňovací návrh k bodům odůvodnění 23, 24 

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pseudonymem“ jedinečný 
identifikátor, který je specifický pro jeden 
konkrétní kontext a jenž nedovoluje přímo 
identifikovat fyzickou osobu, ale 
umožňuje zjistit subjekt údajů;

Or. en

Odůvodnění

Používání pseudonymních údajů by tak bylo z hlediska povinnosti správce ulehčeno. Viz 
související pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 23 a článku 7.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „předáním“ jakékoli sdělení osobních 
údajů, které jsou aktivně zpřístupněny 
omezenému počtu určených stran, 
přičemž strana předávající údaje má 
v úmyslu poskytnout příjemci přístup 
k osobním údajům nebo si toho je 
vědoma;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vymezit pojem „předání“ údajů a odlišit jej tak od zpřístupnění údajů 
(veřejnosti).
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Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) „profilováním“ jakákoli forma 
automatického zpracování osobních 
údajů, jehož účelem je hodnocení určitých 
osobních aspektů vztahujících se k fyzické 
osobě nebo analýza či odhad zejména 
pracovního výkonu fyzické osoby, její 
ekonomické situace, lokalizace, zdraví, 
osobních preferencí, spolehlivosti nebo 
chování;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil informovaný souhlas s profilováním, je třeba jej definovat a upravit předpisem. 
Viz související pozměňovací návrhy k čl. 14 odst. 1 písm. g), ga) a gb), čl. 15 odst. 1 a článku 
20. 

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „producentem“ fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který 
vytváří automatizované systémy 
zpracování údajů nebo systémy evidence 
určené pro zpracovávání osobních údajů 
správci údajů a zpracovateli údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a výslovný 
projev vůle, kterým subjekt údajů dává 
buď v podobě prohlášení nebo jiného 
jednoznačného potvrzení své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů;

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a výslovný 
projev vůle, kterým subjekt údajů dává 
buď v podobě prohlášení nebo jiného 
jednoznačného potvrzení své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů pro jeden 
či více konkrétních účelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede 
k náhodnému nebo protiprávnímu
zničení, ztrátě, změně či neoprávněnému
vyzrazení nebo zpřístupnění osobních 
údajů přenášených, uchovávaných nebo 
jinak zpracovávaných;

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, 
změna či neoprávněné vyzrazení nebo 
zpřístupnění osobních údajů přenášených, 
uchovávaných nebo jinak zpracovávaných;

Or. en

Odůvodnění

K narušení bezpečnosti může dojít i náhodnou ztrátou nebo vyzrazením.
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Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje musí být: 1. Osobní údaje jsou:

a) ve vztahu k subjektu údajů 
zpracovávány korektně, zákonným 
a transparentním způsobem;

a) ve vztahu k subjektu údajů 
zpracovávány korektně, zákonným 
a transparentním způsobem 
(transparentnost);

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) shromažďovány pro stanovené účely, 
výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být 
dále zpracovávány způsobem, který je 
s těmito účely neslučitelný;

b) shromažďovány pro stanovené účely, 
výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být 
dále zpracovávány způsobem, který je 
s těmito účely neslučitelný (omezení 
účelu);

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a omezené na nezbytné 
minimum; zpracovávány jsou pouze tehdy 
a dokud nemůže být daného účelu 
dosaženo zpracováním informací, které 
nezahrnují osobní údaje;

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a omezené na nezbytné 
minimum; zpracovávány jsou pouze tehdy 
a dokud nemůže být daného účelu 
dosaženo zpracováním informací, které 
nezahrnují osobní údaje (minimalizace 
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údajů);

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přesné a aktualizované; musí být přijata 
veškerá rozumná opatření, aby osobní 
údaje, které jsou nepřesné z hlediska účelů, 
pro které se zpracovávají, byly 
bezodkladně vymazány nebo opraveny;

d) přesné a aktualizované; musí být přijata 
veškerá rozumná opatření, aby osobní 
údaje, které jsou nepřesné z hlediska účelů, 
pro které se zpracovávají, byly 
bezodkladně vymazány nebo opraveny 
(správnost);

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu v souladu s pravidly 
a podmínkami uvedenými v článku 83 
a pokud je prováděn pravidelný přezkum 
pro posouzení potřeby dalšího uchovávání;

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci nebo zjištění subjektů údajů po 
dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, 
pro které jsou zpracovávány; osobní údaje 
lze uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu v souladu s pravidly 
a podmínkami uvedenými v článku 83 
a pokud je prováděn pravidelný přezkum 
pro posouzení potřeby dalšího uchovávání 
(minimalizace uchovávání údajů);

Or. en
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Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zpracovávány způsobem, jenž subjektu 
údajů účinně umožňuje výkon jeho práv, 
jak je stanoveno v článcích 11 až 21 
(možnost intervence);

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který při každém zpracování zajistí 
a prokáže soulad s ustanoveními tohoto 
nařízení.

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který při každém zpracování zajistí a je 
schopen prokázat soulad s ustanoveními 
tohoto nařízení (odpovědnost).

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zpracování osobních údajů je 
organizováno a prováděno způsobem, jenž 
zajistí dodržování zásad uvedených 
v odstavci 1; producenti, správci údajů 
a zpracovatelé údajů přijmou technická 
a provozní opatření, aby zajistili 
dodržování těchto zásad při navrhování, 
vytváření a provozu automatizovaných 
systémů zpracování údajů nebo systémů 
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evidence.

Or. en

Odůvodnění

Producenti automatizovaných systémů zpracování údajů (tj. hardwaru a programového 
vybavení) by měli zásady ochrany soukromí již od návrhu a standardního nastavení ochrany 
soukromí zohledňovat i tehdy, když sami osobní údaje nezpracovávají. Týká se to především 
často používaných standardních aplikací, je však třeba je dodržovat i v případě 
nadstandardních produktů.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odst. 1 písm. f) se nahrazuje mnohem podrobnějšími pokyny ohledně „oprávněného zájmu“, 
jež jsou uvedeny v nových odstavcích 1a, 1b a 1c. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 6 
odst. 1a, 1b a 1c. Pozměňovací návrhy obsahují srozumitelnější pokyny a v oblasti zpracování 
údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce údajů zajišťují právní jistotu. 
Související akt v přenesené pravomoci podle čl. 6 odst. 5 se vypouští, neboť by se dotýkal 
podstaty právního předpisu.
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Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Neexistuje-li žádný z právních důvodů 
pro zpracování osobních údajů uvedených 
v odstavci 1, je zpracování osobních údajů 
zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud 
je nezbytné pro uskutečnění oprávněných 
zájmů správce, za podmínky, že tyto zájmy 
nepřevažují nad zájmem nebo základními 
právy a svobodami subjektu údajů 
vyžadujícími ochranu osobních údajů. V 
takovém případě správce údajů výslovně 
informuje každý jednotlivý subjekt údajů 
o zpracování údajů. Správce rovněž sdělí 
důvody, na jejichž základě se domnívá, že 
jeho zájmy převažují nad zájmem nebo 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tento odstavec se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy obsahují srozumitelnější pokyny a v oblasti zpracování údajů 
prováděného na základě oprávněného zájmu správce údajů zajišťují právní jistotu. Viz 
související pozměňovací návrhy k čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 6 odst. 1b a čl. 6 odst. 1c.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Oprávněné zájmy správce uvedené 
v odstavci 1a zpravidla převažují nad 
zájmem nebo základními právy 
a svobodami subjektu údajů, jestliže: 
a) ke zpracování osobních údajů dochází 
v rámci výkonu práva na svobodu projevu, 
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svobodu sdělovacích prostředků 
a svobodu umění v mezích práva Unie 
nebo členského státu;
b) zpracování osobních údajů je nezbytné 
k vymáhání právních nároků správce 
údajů nebo třetí strany, jejímž jménem 
správce údajů jedná, ve vztahu ke 
konkrétnímu identifikovanému subjektu 
údajů nebo je nezbytné v zájmu prevence 
či omezení škod, které správci údajů 
způsobil subjekt údajů;
c) subjekt údajů poskytl osobní údaje 
správci údajů z právního důvodu 
uvedeného v odst. 1 písm. b) a osobní 
údaje jsou využívány pro účely přímého 
marketingu jeho vlastních a podobných 
produktů a služeb a nejsou předávány 
dále a správce údajů je ve vztahu 
k subjektu údajů jasně identifikován;
d) ke zpracování osobních údajů dochází 
v rámci profesních vztahů mezi podniky 
a údaje byly od subjektu údajů získány 
k tomuto účelu;
e) zpracování osobních údajů je nezbytné 
pro registrovaná nezisková sdružení, 
nadace a charitativní organizace, které 
v souladu s právem Unie či členského 
státu jednají ve veřejném zájmu výhradně 
za účelem vybírání darů. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy obsahují srozumitelnější pokyny a v oblasti zpracování údajů 
prováděného na základě oprávněného zájmu správce údajů zajišťují právní jistotu. Viz 
související pozměňovací návrhy k čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 6 odst. 1a a čl. 6 odst. 1c.
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Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Zájem nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů uvedené v odstavci 1a 
zpravidla převažují nad oprávněným 
zájmem správce, jestliže:
a) zpracování údajů vyvolává závažné 
riziko škod, jež mohou být způsobeny 
subjektu údajů;
b) jsou zpracovávány zvláštní kategorie 
údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, lokalizační 
údaje či biometrické údaje;
c) subjekt údajů může na základě 
souvislostí zpracování údajů odůvodněně 
očekávat, že jeho osobní údaje budou 
zpracovávány pouze pro konkrétní účel 
nebo se s nimi bude zacházet důvěrně, 
pokud nebyl každý dotčený subjekt údajů 
zvlášť výslovně upozorněn, že jeho osobní 
údaje budou využívány k účelům jiným, 
než je poskytování služby;
d) osobní údaje jsou zpracovávány 
v rámci profilování;
e) osobní údaje jsou zpřístupněny velkému 
počtu osob nebo je zpracováván velký 
objem osobních údajů o subjektu údajů 
nebo jsou tyto údaje spojovány s jinými 
údaji;
f) zpracování osobních údajů se může 
nepříznivě dotknout subjektu údajů, 
zejména může-li vést k pomluvě nebo 
diskriminaci; nebo
g) subjektem údajů je dítě.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy obsahují srozumitelnější pokyny a v oblasti zpracování údajů 
prováděného na základě oprávněného zájmu správce údajů zajišťují právní jistotu. Viz 
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související pozměňovací návrhy k čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 6 odst. 1a a čl. 6 odst. 1b.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 4 je třeba vypustit, neboť pokud jde o změnu účelu, musí tak jako tak existovat 
nejméně jeden právní důvod uvedený v odstavci 1. Směrnice 95/46/ES změnu účelu rovněž 
neumožňuje, a proto je třeba zachovat úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy obsahují srozumitelnější pokyny a v oblasti zpracování údajů 
prováděného na základě oprávněného zájmu správce údajů zajišťují právní jistotu. Odstavec 
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4 je třeba vypustit, neboť pokud jde o změnu účelu, musí tak jako tak existovat nejméně jeden 
právní důvod uvedený v odstavci 1. Směrnice 95/46/ES změnu účelu rovněž neumožňuje, 
a proto je třeba zachovat úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Má-li subjekt údajů v souvislosti 
s využíváním služeb informační 
společnosti, u nichž jsou osobní údaje 
zpracovávány pouze ve formě 
pseudonymů, poskytnout svůj souhlas, lze 
tento souhlas udělit pomocí 
automatizovaných prostředků 
využívajících technickou normu podle 
odstavce 4c, jež je v Unii obecně platná 
a která mu umožňuje jednoznačně 
vyjádřit svou vůli, aniž by to znamenalo 
předání identifikačních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Bude tak možné využívat normy jako „Do Not Track“ („nesledovat“) ve spojitosti s pobídkou 
k používání pouze pseudonymních údajů, jak je zakotveno např. v §15 německého zákona 
o telemédiích. Aby se zajistil soulad takové normy s tímto nařízením, musí ji schválit Komise. 
Viz související pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 2a a čl. 7 odst. 4c a bodu odůvodnění 23.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jakmile zpracování osobních údajů již 
není nezbytné pro dosažení účelu, 
k němuž byly tyto údaje shromážděny, 
pozbývá souhlas své účinnosti. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Naplnění smlouvy nebo poskytnutí 
služby nemůže být podmíněno souhlasem 
se zpracováním či využíváním údajů, které 
nejsou podle čl. 6 odst. 1 písm. b) pro 
naplnění smlouvy nebo poskytnutí služby 
nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění vychází z takzvané vázanosti zákazem, jež se objevuje v právních předpisech 
o ochraně zájmů spotřebitele.

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, aby 
mohla dále vymezit požadavky a podmínky 
týkající se technických norem uvedených 
v odstavci 2a a prohlásit, že daná 
technická norma je v souladu s tímto 
nařízením a má v Unii obecnou platnost.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil soulad technické normy, jež umožňuje vyjádřit souhlas, s tímto nařízením, musí 
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ji schválit Komise. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 2a a čl. 7 odst. 2a a bodu 
odůvodnění 23.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

1. V souvislosti s nabídkou zboží nebo
služeb informační společnosti přímo dítěti 
je pro účely tohoto nařízení zpracování 
osobních údajů dítěte mladšího 13 let 
zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud 
byl souhlas vyjádřen nebo schválen 
rodičem dítěte nebo jeho zákonným 
zástupcem. Správce vyvine přiměřené úsilí 
o získání ověřitelného souhlasu s ohledem 
na dostupné technologie. Metody získávání 
ověřitelného souhlasu nesmí vést 
k dalšímu zpracovávání osobních údajů, 
jež by jinak nebylo nutné.

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1. Komise přitom zváží zvláštní 
opatření, zejména pro správce, kteří jsou 
mikropodniky a malými nebo středními 
podniky.

3. Evropská rada pro ochranu údajů je
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
dále vymezit kritéria a požadavky týkající
se metod získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro zvláštní metody 
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1 stanovit standardní formuláře. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

4. Komise může pro zvláštní metody 
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1 stanovit standardní formuláře. 
Tyto prováděcí akty se po podání žádosti 
o stanovisko Evropské rady pro ochranu 
údajů přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření. 

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
filozofické přesvědčení, sexuální orientaci 
nebo genderovou identitu, členství 
v odborových organizacích a činnost 
v jejich rámci, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

Or. en



PE501.927v04-00 78/210 PR\924343CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky nebo

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky pro ochranu základních práv 
a zájmů subjektu údajů; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, které poskytuje 
vhodné záruky pro ochranu oprávněných
zájmů subjektu údajů nebo

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, které poskytuje 
vhodné záruky pro ochranu základních 
práv a zájmů subjektu údajů nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro splnění 
právní či regulační povinnosti, které 
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které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

správce podléhá, nebo pro splnění úkolu 
z důvodu důležitého veřejného zájmu, 
a pokud je k tomu oprávněn právem Unie 
nebo právem členského státu poskytujícím 
vhodné záruky pro ochranu základních 
práv a zájmů subjektu údajů. Úplný 
rejstřík trestů je veden pouze pod 
dohledem orgánu veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

3. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
dále vymezit kritéria, podmínky a vhodné 
záruky pro zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů uvedených v odstavci 1 
a výjimek stanovených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen získat 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení.

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat nebo zjistit
fyzickou osobu nebo je tvoří pouze údaje 
týkající se pseudonymů, není správce 
povinen získat dodatečné informace pro 
zjištění totožnosti subjektu údajů výlučně 
za účelem dosažení souladu s některým 
ustanovením tohoto nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Správci údajů mohou používat jedinečný identifikátor téže osoby pro různé služby a v různých 
souvislostech, aniž by byli schopni identifikovat na jejich základě fyzickou osobu. Pseudonymy 
ve smyslu pozměňovacího návrhu k článku 4 jsou omezeny na konkrétní kontexty. Tento 
pozměňovací návrh jasně uvádí, že daný článek se vztahuje na oba případy.

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Informace jsou subjektům údajů 
poskytovány ve formátu, který jim podává 
informace potřebné k tomu, aby chápaly 
svou pozici a vhodným způsobem se 
rozhodovaly. Správce proto uvede 
informace o svých politikách v oblasti 
ochrany údajů prostřednictvím snadno 
srozumitelného popisu jednotlivých typů 
zpracování údajů, příslušných podmínek 
a důsledků pomocí ikon. V souladu 
s článkem 14 jsou na vyžádání k dispozici 
úplné informace.

Or. en

Odůvodnění

Politiky týkající se ochrany údajů jsou souhrnné dokumenty, které obsahují obrovské množství 
podrobných informací pro různé situace. Účelem vícestupňových upozornění je přispět k lepší 
kvalitě zasílaných informací o ochraně údajů tím, že se každý stupeň bude soustředit na 
informace, jež subjekt údajů potřebuje, aby chápal svou pozici a mohl se rozhodovat. 
Vícestupňové formáty tak mohou zajistit lepší srozumitelnost upozornění. Aniž by se subjekt 
údajů musel zabývat všemi podrobnými informacemi o politikách v oblasti ochrany údajů, 
může při pouhém pohledu na ikony ihned zjistit, zda a jakým způsobem jsou jeho údaje 
používány. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 2a, čl. 7 odst. 2a a bodu 
odůvodnění 23.
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Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, aby 
mohla dále vymezit popis pomocí ikon 
uvedený v odstavci 3, pokud jde o povahu 
zpracování, dobu uchovávání, předávání 
nebo výmaz údajů, a to vytvořením ikon 
nebo jiných nástrojů, aby se zajistilo, že 
informace budou poskytovány 
standardizovaným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí přijmout nový akt v přenesené pravomoci, jímž se stanoví jednoduché informace 
o politice týkající se ochrany údajů v podobě ikon.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde 
o prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření adekvátně zpoplatnit. Pokud jde 
o prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

5. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů,
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií 
a podmínek pro určování poplatků 
uvedených v odstavci 4.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny týkající se zjevné nepřiměřenosti žádostí se přesouvají do nového čl. 12 odst. 6a 
a nebude je určovat Komise, ale Evropská rada pro ochranu údajů, protože orgány pro 
ochranu údajů mají s touto problematikou větší praktické zkušenosti. Viz související 
pozměňovací návrh k čl. 12 odst. 6a.

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře pro oznamování uvedené 
v odstavci 2, včetně elektronického 
formátu. Tyto prováděcí akty se po přijetí 
stanoviska Evropské rady pro ochranu 
údajů přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
dále vymezit kritéria a podmínky pro 
určování zjevné nepřiměřenosti žádostí 
uvedené v odstavci 4.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny týkající se zjevné nepřiměřenosti žádostí se přesouvají z čl. 12 odst. 5 a nebude je 
určovat Komise, ale Evropská rada pro ochranu údajů, protože orgány pro ochranu údajů 
mají s touto problematikou větší praktické zkušenosti. Viz související pozměňovací návrh k čl. 
12 odst. 5.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Práva ve vztahu k příjemcům Práva ve vztahu k příjemcům
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, 
jimž byly údaje zpřístupněny, všechny 
opravy nebo výmazy provedené v souladu 
s články 16 a 17 s výjimkou případů, kdy 
to není možné nebo to vyžaduje 
nepřiměřené úsilí.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, 
jimž byly údaje předány, všechny opravy 
nebo výmazy provedené v souladu s články 
16 a 17 s výjimkou případů, kdy to není 
možné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 
Správce informuje subjekt údajů o těchto 
třetích stranách.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádná definice „zpřístupnění“, zpravodaj však navrhuje definici „předání“, viz čl. 
4 odst. 3a. Správce by měl subjekt údajů informovat o těchto třetích stranách, jimž byla 
předána žádost o opravu nebo výmaz, aby subjekt údajů mohl svá práva uplatňovat přímo ve 
vztahu ke třetím stranám.
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Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů;

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů a společných správců; 
v případě společných správců údaj o jejich 
příslušné funkci a odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) kategorie shromažďovaných 
a zpracovávaných osobních údajů;

Or. en

Odůvodnění

Obsah článku 28 o požadavcích na dokumentaci se přesouvá do článku 14 o právech na 
informace. Návrh nařízení lze zjednodušit sloučením povinností týkajících se informování 
subjektu údajů a dokumentace, neboť se v podstatě jedná o dvě strany jedné mince. Sníží se 
tak administrativní zátěž správců údajů a fyzické osoby snadněji porozumí svým právům 
a budou je snadněji uplatňovat. Viz související pozměňovací návrh k článku 28.

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
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podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), 
a oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f);

podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), 
a oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 
1a a 1b;

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nové struktury článku 6, viz pozměňovací 
návrhy k čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 6 odst. 1a, čl. 6 odst. 1b, čl. 6 odst. 1c.

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) důvody, na jejichž základě se 
domnívá, že jeho zájmy převažují nad 
zájmem nebo základními právy 
a svobodami subjektu údajů v souladu 
s čl. 6 odst. 1a;

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nové struktury článku 6, viz pozměňovací 
návrhy k čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 6 odst. 1a, čl. 6 odst. 1b, čl. 6 odst. 1c.

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) příjemce nebo kategorie příjemců 
osobních údajů;

f) příjemce osobních údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v případě potřeby uvést, že správce 
hodlá předat údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci a informaci 
o úrovni ochrany poskytované touto třetí 
zemí nebo mezinárodní organizací 
s odkazem na rozhodnutí Komise 
o přiměřenosti;

g) v případě potřeby uvést, že správce 
hodlá předat údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci a informaci 
o úrovni ochrany poskytované touto třetí 
zemí nebo mezinárodní organizací 
s odkazem na rozhodnutí Komise 
o přiměřenosti nebo v případech předávání 
údajů uvedených v článcích 42 a 43 nebo 
čl. 44 odst. 1 písm. h) s odkazem na 
vhodné záruky a prostředky k získání 
kopie těchto údajů;

Or. en

Odůvodnění

Obsah článku 28 o požadavcích na dokumentaci se přesouvá do článku 14 o právech na 
informace. Návrh nařízení lze zjednodušit sloučením povinností týkajících se informování 
subjektu údajů a dokumentace, neboť se v podstatě jedná o dvě strany jedné mince. Sníží se 
tak administrativní zátěž správců údajů a fyzické osoby snadněji porozumí svým právům 
a budou je snadněji uplatňovat. Viz související pozměňovací návrh k článku 28.

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) v případě potřeby informace o tom, že 
dochází k profilování, o opatřeních 
založených na profilování a 
o mechanismech pro vznesení námitky 
vůči profilování;

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení se přesouvá z čl. 20 odst. 4 o profilování do článku 14 o informačních 
povinnostech, aby byly všechny informační povinnosti uvedeny v témže článku. „Mechanismy 
pro vznesení námitky vůči profilování“ jsou doplněny s cílem zajistit předávání informací 
o normách, např. o „Do Not Track“. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 3b, čl. 
14 odst. 1 písm. g) a gb), čl. 15 odst. 1 a čl. 20 odst. 4.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) srozumitelné informace o postupu 
automatického zpracování údajů;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je již uvedeno ve směrnici 95/46/ES o ochraně údajů. V souladu s postojem 
Parlamentu, aby nedošlo ke snížení stávající úrovně ochrany, by mělo být začleněno i do 
nového nařízení.

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) právo vznést námitku vůči zpracování 
osobních údajů nebo právo na jeho 
zamezení a příslušné mechanismy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií pro kategorie příjemců uvedených 
v odst. 1 písm. f), požadavků týkajících se 
oznámení o potenciálním přístupu 
uvedeném v odst. 1 písm. g), kritérií pro 
další nezbytné informace uvedené v odst. 1 
písm. h) pro konkrétní odvětví a situací 
a podmínek a vhodných záruk pro výjimky 
uvedené v odst. 5 písm. b). Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro mikropodniky, 
malé a střední podniky.

7. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů,
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií pro 
kategorie příjemců uvedených v odst. 1 
písm. f), požadavků týkajících se oznámení 
o potenciálním přístupu uvedeném v odst. 
1 písm. g), kritérií pro další nezbytné 
informace uvedené v odst. 1 písm. h) pro 
konkrétní odvětví a situací a podmínek 
a vhodných záruk pro výjimky uvedené 
v odst. 5 písm. b). Komise přitom přijme 
vhodná opatření pro mikropodniky, malé 
a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise může stanovit standardní 
formuláře pro poskytování informací 
uvedených v odstavcích 1 až 3, případně 
s přihlédnutím ke zvláštní povaze 
a potřebám různých odvětví a situacím při 
zpracovávání údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

8. Komise stanoví standardní formuláře 
pro poskytování informací uvedených 
v odstavcích 1 až 3, případně 
s přihlédnutím ke zvláštní povaze 
a potřebám různých odvětví a situacím při 
zpracovávání údajů a rovněž k potřebám 
příslušných zúčastněných stran. Tyto 
prováděcí akty se po podání žádosti 
o stanovisko Evropské rady pro ochranu 
údajů přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt údajů má právo získat od 
správce na požádání kdykoli potvrzení 
o tom, zda jsou osobní údaje, které se jej 
týkají, zpracovávány či nikoli. Pokud jsou 
tyto osobní údaje zpracovávány, správce 
poskytne následující informace:

1. Subjekt údajů má právo získat od 
správce na požádání kdykoli potvrzení 
v jasném a běžném jazyce o tom, zda jsou 
osobní údaje, které se jej týkají, 
zpracovávány či nikoli a zda ve vztahu 
k tomuto subjektu údajů dochází 
k profilování a existují opatření založená 
na profilování. Správce poskytne 
následující informace:

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil informovaný souhlas s profilováním, je třeba jej definovat a upravit předpisem. 
Viz související pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 3b, čl. 14 odst. 1 písm. g), ga) a gb) a článku 
20.

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o příjemcích nebo
kategoriích příjemců, kterým mají být 
nebo byly osobní údaje zpřístupněny, 
zejména o příjemcích v třetích zemích;

c) informace o příjemcích, kterým mají být 
nebo byly osobní údaje zpřístupněny, 
včetně příjemců v třetích zemích

Or. en
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Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) význam a předpokládané důsledky
tohoto zpracování, alespoň v případě 
opatření uvedených v článku 20.

h) předpokládané důsledky profilování 
a opatření založených na profilování;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil informovaný souhlas s profilováním, je třeba jej definovat a upravit předpisem. 
Viz související pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 3b, čl. 14 odst. 1 písm. g), ga) a gb) a článku 
20.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) srozumitelné informace o postupu 
automatického zpracování údajů;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je již uvedeno ve směrnici 95/46/ES o ochraně údajů. V souladu s postojem 
Parlamentu, aby nedošlo ke snížení stávající úrovně ochrany, by mělo být začleněno i do 
nového nařízení.

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) v případě, že jsou osobní údaje na 
základě žádosti orgánu veřejné moci 
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sděleny jinému orgánu veřejné moci, 
potvrzení o podání žádosti, informace 
o tom, zda bylo žádosti zcela nebo 
částečně vyhověno či nikoli, a souhrn 
požadovaných nebo sdělených údajů;

Or. en

Odůvodnění

Fyzické osoby mají právo na informace o jakémkoli zpracování jejich údajů i o jejich sdělení 
orgánům veřejné moci. Tímto pozměňovacím návrhem nejsou dotčena omezení stanovená 
v článku 21, tj. probíhající vyšetřování v rámci výkonu práva.

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt údajů má právo získat od 
správce informace o osobních údajích, 
které jsou zpracovávány. Jestliže subjekt 
údajů podává žádost v elektronické 
podobě, poskytují se informace 
v elektronické podobě, pokud subjekt 
údajů nepožádá o jiný způsob.

2. Subjekt údajů má právo získat od 
správce informace o osobních údajích, 
které jsou zpracovávány. Jestliže subjekt 
údajů podává žádost v elektronické 
podobě, poskytují se informace 
v elektronickém, strukturovaném a běžně 
používaném formátu, který umožňuje 
jejich další využití subjektem údajů, pokud 
subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Or. en

Odůvodnění

Článek 18 se tak slučuje s článkem 15. Má-li subjekt údajů zájem uplatnit své právo na 
přístup ke svým osobním údajům, měly by mu být poskytnuty v elektronickém formátu, který 
může používat. Další využití údajů znamená též právo přenést údaje do jiných platforem 
a využívat je i v případě jiných služeb, má-li o to subjekt údajů zájem. Právo na přenositelnost 
údajů je proto pouze upřesněním práva na přístup k údajům.
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Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud subjekt údajů poskytl osobní 
údaje a zpracování je založeno na 
souhlasu nebo smlouvě, má subjekt údajů, 
je-li to technicky proveditelné 
a přiměřené, právo přenést tyto osobní 
údaje v běžně používaném elektronickém 
formátu uchovávané v automatizovaném 
systému zpracování do jiného systému, 
aniž by tomu správce, od něhož byly 
osobní údaje získány, bránil. 

Or. en

Odůvodnění

Článek 18 se tak slučuje s článkem 15. Má-li subjekt údajů zájem uplatnit své právo na
přístup ke svým osobním údajům, měly by mu být poskytnuty v elektronickém formátu, který 
může používat. Další využití údajů znamená též právo přenést údaje do jiných platforem 
a využívat je i v případě jiných služeb, má-li o to subjekt údajů zájem. Právo na přenositelnost 
údajů je proto pouze upřesněním práva na přístup k údajům.

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tímto článkem není dotčena 
povinnost vymazat údaje, jestliže již 
nejsou zapotřebí, jak je stanoveno v čl. 5 
odst. 1 písm. e).

Or. en
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Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků ohledně sdělování 
informací subjektu údajů o obsahu
osobních údajů uvedených v odst. 1 písm. 
g).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla být zmocněna k vymezení běžně používaného elektronického formátu, 
neboť přijetí prováděcích aktů je časově náročnější než změna formátu. Tímto úkolem mohou 
být v případě potřeby pověřeny orgány dozoru.

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit postupy pro podávání 
žádostí o přístup k informacím uvedeným 
v odstavci 1 a o jeho udělení, mimo jiné za 
účelem ověření totožnosti subjektu údajů 
a sdělení osobních údajů subjektu údajů, 
a to s přihlédnutím ke konkrétní povaze 
a potřebám různých odvětví a situacím 
zpracovávání údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

4. Komise může stanovit standardní 
formuláře pro podávání žádostí o přístup 
k informacím uvedeným v odstavci 1 a 
o jeho udělení, mimo jiné za účelem 
ověření totožnosti subjektu údajů a sdělení 
osobních údajů subjektu údajů, a to 
s přihlédnutím ke konkrétní povaze 
a potřebám různých odvětví a situacím 
zpracovávání údajů. Tyto prováděcí akty se 
po podání žádosti o stanovisko Evropské 
rady pro ochranu údajů přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Pokyny týkající se standardních postupů pro výkon práva subjektu údajů na přístup a na 
přenositelnost údajů by měly vypracovat orgány dozoru, nikoli Komise, a to po podání žádosti 
o stanovisko Evropské rady pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt údajů má právo požadovat od 
správce výmaz osobních údajů, které se jej 
týkají, a zdržení se dalšího šíření těchto 
údajů, zejména v souvislosti s osobními 
údaji, které subjekt údajů zpřístupnil 
v dětském věku, pokud je splněn jeden 
z těchto důvodů: 

1. Subjekt údajů má právo požadovat od 
správce výmaz osobních údajů, které se jej 
týkají, a zdržení se dalšího šíření těchto 
údajů, pokud je splněn jeden z těchto 
důvodů: 

Or. en

Odůvodnění

Právo na výmaz se vztahuje na všechny subjekty údajů stejně. Vypuštěný text mohl být 
vykládán v tom smyslu, že v případě dospělých osob je toto právo omezeno.

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud správce uvedený v odstavci 1 
zveřejnil osobní údaje, přijme vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, veškerá rozumná opatření, 
včetně technických, aby informoval třetí 
strany, které tyto údaje zpracovávají, že 
subjekt údajů od nich požaduje vymazání 
všech odkazů na tyto osobní údaje nebo 
kopií či replikací těchto osobních údajů.
Pokud správce povolil zveřejnění 
osobních údajů třetí straně, nese za něj 

2. Pokud správce uvedený v odstavci 1 
zveřejnil osobní údaje, aniž by k tomu 
existovaly důvody podle čl. 6 odst. 1, 
přijme veškerá nezbytná opatření 
k výmazu příslušných údajů, aniž by tím 
byl dotčen článek 77.



PR\924343CS.doc 95/210 PE501.927v04-00

CS

odpovědnost správce.

Or. en

Odůvodnění

Právo na výmaz a právo na opravu jsou pro subjekty údajů i nadále důležité, neboť se 
zpřístupňuje stále více informací, což může mít vážné důsledky. Jestliže však byly osobní údaje 
zveřejněny na základě právních důvodů, jak jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1, není „právo být 
zapomenut“ reálné ani zákonné. Viz související pozměňovací návrh k čl. 17 odst. 2a a bodu 
odůvodnění 54. Neznamená to však, že třetí strany mohou dále zpracovávat zveřejněné osobní 
údaje, neexistuje-li právní důvod, aby tak činily.

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve všech opatřeních pro výmaz 
zveřejněných osobních údajů musí být 
dodrženo právo na svobodu projevu, jak je 
stanoveno v článku 80.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že právo být zapomenut musí být v rovnováze s právem na svobodu 
projevu. Viz související pozměňovací návrh k čl. 17 odst. 2, bodu odůvodnění 54.

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Namísto vymazání osobních údajů může 
správce omezit jejich zpracování, pokud:

4. Namísto vymazání osobních údajů může 
správce omezit jejich zpracování takovým 
způsobem, že k nim není možný běžný 
přístup, nepodléhají zpracování 
prováděnému správcem a nelze je již 



PE501.927v04-00 96/210 PR\924343CS.doc

CS

změnit, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) subjekt údajů požaduje v souladu s čl.
18 odst. 2 přenos osobních údajů do jiného 
automatizovaného systému zpracování.

d) subjekt údajů požaduje v souladu s čl. 
15 odst. 2 a 2a přenos osobních údajů do 
jiného automatizovaného systému 
zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází ze sloučení článků 15 a 18.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje uvedené v odstavci 4 
mohou být s výjimkou jejich uchovávání 
zpracovávány pouze jako důkaz nebo se 
souhlasem subjektu údajů, nebo za účelem 
ochrany práv jiné fyzické nebo právnické 
osoby nebo plnění cíle veřejného zájmu.

5. Osobní údaje uvedené v odstavci 4 
mohou být s výjimkou jejich uchovávání 
zpracovávány pouze jako důkaz nebo se 
souhlasem subjektu údajů, nebo za účelem 
ochrany práv jiné fyzické nebo právnické 
osoby nebo splnění právní povinnosti 
zpracovávat osobní údaje, která vyplývá 
z práva Unie či vnitrostátního práva a jíž 
správce podléhá.

Or. en

Odůvodnění

Každý veřejný zájem musí být stanoven právním předpisem, aby správci údajů vznikla právní 
povinnost vyvážit právo subjektu údajů na výmaz.
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Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení:

9. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů,
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení:

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nově stanoveného a přísnějšího „práva být 
zapomenut“, jež je uvedeno v čl. 17 odst. 2.

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínek pro výmaz odkazů, kopií 
nebo replikací osobních údajů z veřejně 
dostupných komunikačních služeb, jak je 
uvedeno v odstavci 2;

b) podmínek pro výmaz osobních údajů 
z veřejně dostupných komunikačních 
služeb, jak je uvedeno v odstavci 2;

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o zveřejněné údaje, je prvotní správce údajů povinen sdělit tuto skutečnost pouze 
těm třetím stranám, od nichž může odůvodněně očekávat, že údaje dále zpracovávají, a rovněž 
o ní informovat subjekt údajů. Subjekt údajů tak má možnost přímo kontaktovat třetí strany 
a požadovat od nich, aby informovaly další třetí strany, což mu rovněž umožní mít lepší 
přehled o předávání jeho údajů. Je důležité, aby se ustanovení nadále vztahovalo i na třetí 
strany, které údaje pouze zpracovávají, ale nezveřejňují, a vztahovalo se tak i na společnosti, 
které osobní údaje čerpají z veřejných zdrojů pro účely dalšího interního zpracování, např. 
hodnocení úvěrového rizika, přímý marketing apod. Je třeba jasně stanovit, že právo být 
zapomenut musí být v rovnováze s právem na svobodu projevu. Výjimky uvedené v odstavci 3 
pouze znovu opakují obecná omezení stanovená v článku 21 a v tomto článku nemají žádnou 
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hodnotu.

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na přenositelnost údajů vypouští se
1. Pokud se osobní údaje zpracovávají 
elektronicky a ve strukturovaném a běžně 
používaném formátu, má subjekt údajů 
právo získat od správce kopii 
zpracovávaných údajů elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, který umožňuje jejich další 
využití subjektem údajů.
2. Pokud subjekt údajů poskytl osobní 
údaje a zpracování je založené na 
souhlasu nebo smlouvě, má subjekt údajů 
právo přenést tyto osobní údaje a jakékoli 
jiné informace jím poskytnuté 
a uchovávané v automatizovaném systému 
zpracování do jiného systému v běžně 
používaném elektronickém formátu, aniž 
by tomu správce, od něhož byly osobní 
údaje získány, bránil. 
3. Komise může určit elektronický formát 
uvedený v odstavci 1 a technické normy, 
metody a postupy pro přenos osobních 
údajů podle odstavce 2. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Článek 18 se slučuje s článkem 15 o přístupu subjektu údajů. Má-li subjekt údajů zájem 
uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům, měly by mu být poskytnuty 
v elektronickém formátu, který může používat. Další využití údajů znamená též právo přenést 
údaje do jiných platforem a využívat je i v případě jiných služeb, má-li o to subjekt údajů 
zájem. Právo na přenositelnost údajů je proto pouze upřesněním práva na přístup k údajům. 
Viz související pozměňovací návrhy k článku 15.
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Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt údajů má právo vznést námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace kdykoli v průběhu zpracování 
osobních údajů, které je založeno na čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f), pokud správce 
neprokáže závažné legitimní důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů.

1. Subjekt údajů má právo vznést námitku 
kdykoli v průběhu zpracování osobních 
údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 
písm. d) a e).

Or. en

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
 Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro 
přímý marketing, má subjekt údajů právo 
zdarma vznést námitku proti zpracování 
svých osobních údajů pro tento marketing. 
Toto právo je subjektu údajů výslovně 
nabídnuto srozumitelným způsobem a je 
jasně odlišitelné od jiných informací.

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají na 
základě čl. 6 odst. 1a, má subjekt údajů 
právo zdarma vznést námitku proti 
zpracování svých osobních údajů ve všech 
případech. Toto právo je subjektu údajů 
výslovně nabídnuto srozumitelným 
způsobem, v jasném a běžném jazyce 
přizpůsobeném subjektu údajů, zejména 
v případě jakýchkoli informací určených 
speciálně dítěti, a je jasně odlišitelné od 
jiných informací.

Or. en

Odůvodnění

Právo vznést námitku vůči dalšímu zpracování údajů by mělo být za každých okolností 
bezplatné a mělo by být subjektu údajů výslovně nabídnuto srozumitelným způsobem, 
v jasném a běžném jazyce. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 6 
odst. 1a, čl. 6 odst. 1b a čl. 6 odst. 1c.
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Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
 Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je vznesena námitka ve smyslu 
odstavců 1 a 2, správce již nemůže déle 
příslušné osobní údaje používat či jinak 
zpracovávat.

3. Pokud je vznesena námitka ve smyslu 
odstavců 1 a 2, správce provede výmaz 
příslušných osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že pokud subjekt údajů vznese námitku, měl by správce provést výmaz 
příslušných údajů.

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření založená na profilování Profilování

1. Každá fyzická osoba má právo, aby se 
na ni nevztahovalo žádné opatření, jež má 
vůči ní právní účinky nebo se jí významně 
dotýká, provedené pouze na základě 
automatizovaného zpracování určeného 
k vyhodnocení jistých rysů její osobnosti 
nebo k analýze či předpovídání zejména 
plnění pracovních povinností, ekonomické 
situace, lokalizace, zdravotního stavu, 
osobních preferencí, spolehlivosti nebo 
chování této fyzické osoby.

1. Zpracování osobních údajů pro účely 
profilování, i v případě elektronických 
informací a komunikačních služeb, je 
zákonné pouze tehdy, je-li zpracování:

Or. en
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Odůvodnění

Stejně jako v případě jakéhokoli shromažďování, zpracování a používání údajů se zavádí 
všeobecný zákaz profilování ve smyslu článku 4, jež je přípustné pouze v případech 
vymezených zákonem, tj. na základě souhlasu subjektu údajů nebo zákonného ustanovení. 
V soukromém sektoru se bude jednat především o souhlas (včetně smluv), zatímco zákonné 
ustanovení bude relevantní zejména ve veřejném sektoru, nikoli však výhradně. Pokud bude 
do textu nařízení začleněn požadavek, aby subjekt údajů musel s profilováním vyjádřit 
souhlas, zamezí se skutečnosti, k níž v praxi často dochází, totiž vytváření profilů bez vědomí 
subjektu údajů. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 3b, čl. 14 odst. 1 písm. g), ga) 
a gb) a čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčena další ustanovení 
tohoto nařízení, může se na osobu 
vztahovat opatření uvedené v odstavci 1 
pouze tehdy, je-li zpracování:

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V důsledku nové struktury článku 20 je odstavec 2 obsažen v novém odstavci 3a.

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděno v rámci uzavírání nebo 
plnění smlouvy, pokud žádosti o uzavření 
nebo o plnění smlouvy podané subjektem 
údajů bylo vyhověno nebo pokud byla 
přijata vhodná opatření, která zajišťují 
ochranu jeho oprávněných zájmů, jako je 
právo na přímý osobní kontakt nebo

a) nezbytné k uzavírání nebo plnění 
smlouvy, pokud žádosti o uzavření nebo 
o plnění smlouvy podané subjektem údajů 
bylo vyhověno nebo pokud byla přijata 
vhodná opatření, která zajišťují ochranu 
jeho oprávněných zájmů, jako je právo na 
přímý osobní kontakt nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslovně povoleno právem Unie nebo 
členského státu, které rovněž stanoví 
vhodná opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů nebo

b) výslovně povoleno právem Unie nebo 
členského státu v souladu s tímto článkem
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Automatické zpracování osobních 
údajů za účelem vyhodnocení určitých 
rysů osobnosti fyzické osoby se nesmí 
opírat pouze o zvláštní kategorie osobních 
údajů uvedené v článku 9.

2. Profilování fyzické osoby nesmí 
zahrnovat nebo generovat žádné údaje, 
které spadají do zvláštních kategorií
osobních údajů uvedených v článku 9, 
s výjimkou případů, pro něž platí výjimky 
uvedené v čl. 9 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění, aby se ustanovení vztahovalo na situace, kdy k profilování sice nedochází na 
základě citlivých údajů, ale dochází k němu za účelem vytváření závěrů, z nichž lze citlivé 
údaje odvodit. Adresa není sama o sobě citlivým údajem, ale například z informace, že určitá 
osoba pravidelně dochází na určitou adresu, ve spojení s další informací, že se na této adrese 
nachází box club, lze odvodit zdravotní stav této osoby, což je nutné považovat za citlivý údaj.
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Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je zakázáno profilování, které má za 
následek diskriminaci jednotlivců na 
základě rasy či etnického původu, 
politických názorů, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, sexuální orientace nebo 
genderové identity nebo které vede 
k opatřením, jež mají takový dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Účelem profilování nesmí být 
identifikace nebo zjištění dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Opatření založená na profilování, 
která mají vůči subjektu údajů právní 
účinky nebo se jej významně dotýkají, 
nesmí být přijímána pouze na základě 
automatizovaného zpracování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případech uvedených v odstavci 2 
musí informace poskytované správcem 
podle článku 14 obsahovat informace, zda 
byly údaje zpracovány pro účely opatření, 
na které se vztahuje odstavec 1, a 
k přepokládaným účinkům tohoto 
zpracování na subjekt údajů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Informační povinnost byla přesunuta do článku 14 o informování subjektu údajů, viz 
související pozměňovací návrh k čl. 14 odst. 1 písm. ga).

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a podmínek, které mají platit pro 
vhodná opatření na ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů uvedených 
v odstavci 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jiné veřejné zájmy Unie nebo členského 
státu, zejména důležitý hospodářský nebo 
finanční zájem Unie nebo členského státu, 
včetně peněžních, rozpočtových 
a daňových záležitostí a ochrany stability 
a integrity trhu;

c) jiné veřejné zájmy Unie nebo členského 
státu, zejména důležitý hospodářský nebo 
finanční zájem Unie nebo členského státu, 
včetně peněžních, rozpočtových 
a daňových záležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kontrolní, inspekční nebo regulační 
funkce vyplývající, i pouze příležitostně, 
z výkonu veřejné moci v případech 
uvedených v písmenech a), b) c) a d);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každé legislativní opatření uvedené 
v odstavci 1 obsahuje konkrétní 
ustanovení, alespoň pokud jde o cíle, které 
má zpracování sledovat, a určení správce.

2. Každé legislativní opatření uvedené 
v odstavci 1 musí být v demokratické 
společnosti nezbytné a přiměřené a musí
obsahovat konkrétní ustanovení, alespoň 
pokud jde o:
a) cíle, které má zpracování sledovat;
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b) určení správce;
c) konkrétní účely a prostředky 
zpracování;
d) kategorie osob oprávněných ke 
zpracování údajů;
e) postup zpracování;
f) záruky, jež zamezí zneužití;
g) právo subjektu údajů na informace 
o omezení.

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli omezení práv subjektu údajů musí vycházet ze zákonného ustanovení. Platné právní 
předpisy by měly stanovit přiměřené záruky vycházející ze zásad nezbytnosti 
a proporcionality. Viz související pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 2 písm. e).

Pozměňovací návrh 171

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) splnění požadavků ohledně předchozího 
povolení nebo předchozí konzultace 
orgánu dozoru podle čl. 34 odst. 1 a 2;

d) splnění požadavků ohledně předchozího 
povolení nebo předchozí konzultace 
orgánu dozoru a inspektora ochrany údajů
podle čl. 34 odst. 1 a 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 172

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajištění transparentních informací 
a komunikace se subjektem údajů 
v souladu s článkem 11.
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Or. en

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce zavede mechanismy pro 
ověření účinnosti opatření uvedených 
v odstavcích 1 a 2. Je-li to přiměřené, 
provede toto ověření nezávislý interní nebo 
externí auditor.

3. Správce musí být schopen prokázat 
účinnost opatření uvedených v odstavcích 
1 a 2. Je-li to přiměřené, provede nezávislý 
interní nebo externí auditor ověření.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou odpovědnosti musí být mechanismy auditu pro kontrolu dodržování 
tohoto nařízení používány pouze tehdy, je-li to přiměřené.

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Správce zveřejní souhrn opatření 
přijatých v souladu s odstavci 1 a 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 175

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 

4. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
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s článkem 86 za účelem dalšího vymezení
kritérií a požadavků na vhodná opatření 
uvedená v odstavci 1, která nebyla 
uvedena v odstavci 2, stanovení podmínek 
pro mechanismy ověřování a auditu 
uvedené v odstavci 3 a kritérií 
proporcionality podle odstavce 3 a zvážení 
specifických opatření zejména pro 
mikropodniky, malé a střední podniky.

zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem stanovení podmínek pro 
mechanismy ověřování a auditu uvedené 
v odstavci 3 a kritérií proporcionality podle 
odstavce 3 a zvážení specifických opatření 
zejména pro mikropodniky, malé a střední 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Úloha Komise by měla být omezena na další vymezení podmínek pro mechanismy auditu.

Pozměňovací návrh 176

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijme správce při určování 
prostředků zpracování i při samotném 
zpracovávání vhodná technická 
a organizační opatření a postupy tak, aby 
dané zpracování splňovalo požadavky 
tohoto nařízení a zaručovalo ochranu práv 
subjektu údajů.

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijme správce při určování 
účelů a prostředků zpracování i při 
samotném zpracovávání vhodná technická 
a organizační opatření a postupy tak, aby 
dané zpracování splňovalo požadavky 
tohoto nařízení a zaručovalo ochranu práv 
subjektu údajů, zejména s ohledem na 
zásady stanovené v článku 5. Pokud 
správce provedl posouzení dopadu na 
ochranu údajů podle článku 33, zohlední 
výsledky posouzení v rámci přípravy 
těchto opatření a postupů.

Or. en

Odůvodnění
Klíčovou inovací této reformy je ochrana údajů již od návrhu, jež by zajistila, že budou 
zpracovávány pouze údaje, které jsou pro konkrétní účel nezbytné.
Pozměňovací návrh vyjasňuje uplatňování této zásady.
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Pozměňovací návrh 177

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce přijme mechanismy, aby 
zajistil, že standardně se budou 
zpracovávat pouze ty osobní údaje, které 
jsou pro každý konkrétní účel zpracování 
nutné, a že zejména jejich shromažďování 
či uchovávání nepřesáhne minimum, jež je 
pro tyto účely nezbytné, a to jak co do 
množství údajů, tak do doby jejich 
uchovávání. Tyto mechanismy konkrétně 
zaručí, že osobní údaje se nebudou 
standardně zpřístupňovat neomezenému 
počtu fyzických osob.

2. Má-li subjekt údajů v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů možnost 
volby, zajistí správce, že standardně se 
budou zpracovávat pouze ty osobní údaje, 
které jsou pro každý konkrétní účel 
zpracování nutné, a že zejména jejich 
shromažďování či uchovávání nepřesáhne 
minimum, jež je pro tyto účely nezbytné, 
a to jak co do množství údajů, tak do doby 
jejich uchovávání. Tyto mechanismy 
konkrétně zaručí, že osobní údaje se 
nebudou standardně zpřístupňovat 
neomezenému počtu fyzických osob a že 
subjekty údajů budou mít možnost 
kontrolovat šíření svých osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění zásady ochrany údajů již od návrhu.

Pozměňovací návrh 178

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpracovatel údajů a producent přijme 
vhodná technická a organizační opatření 
a postupy, aby zajistil, že jeho služby 
a produkty správci standardně umožní 
plnit požadavky tohoto nařízení, zejména 
požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

Or. en
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Odůvodnění

Zpracovatelé údajů a producenti systémů zpracování údajů by měli přijmout vhodná opatření, 
jimiž zajistí, aby byla uplatňována zásada ochrany soukromí již od návrhu a zásada 
standardního nastavení ochrany soukromí, s cílem usnadnit správcům údajů dodržování 
tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 179

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem vymezení 
jakýchkoli dalších kritérií a požadavků, 
pokud jde o vhodná opatření a mechanismy 
uvedené v odstavcích 1 a 2, zejména 
požadavků na ochranu údajů již od návrhu, 
které budou platit napříč odvětvími, 
produkty a službami.

3. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
vymezit jakákoli další kritéria 
a požadavky, pokud jde o vhodná opatření 
a mechanismy uvedené v odstavcích 1, 2 
a 2a, zejména požadavky na ochranu údajů 
již od návrhu, které budou platit napříč 
odvětvími, produkty a službami.

Or. en

Odůvodnění

Zpracovatelé údajů a producenti systémů zpracování údajů by měli přijmout vhodná opatření, 
jimiž zajistí, aby byla uplatňována zásada ochrany soukromí již od návrhu a zásada 
standardního nastavení ochrany soukromí, s cílem usnadnit správcům údajů dodržování 
tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 180

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit technické normy 
pro požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 
2.

4. Komise může stanovit technické normy 
pro požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2. 
Tyto prováděcí akty se po podání žádosti 
o stanovisko Evropské rady pro ochranu 
údajů přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 181

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kde správce určuje účel, podmínky 
a prostředky zpracování osobních údajů 
společně s ostatními, určí společní správci 
ve vzájemném ujednání, jakou 
odpovědnost každý z nich nese za plnění 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o postupy 
a mechanismy pro výkon práv subjektu 
údajů.

Kde správce určuje účel, podmínky 
a prostředky zpracování osobních údajů 
společně s ostatními, určí společní správci 
ve vzájemném písemném ujednání, jakou 
odpovědnost každý z nich nese za plnění 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o postupy 
a mechanismy pro výkon práv subjektu 
údajů. Pokud takové určení chybí nebo 
není dostatečně jasné, může subjekt údajů 
uplatnit svá práva u kteréhokoliv ze 
správců, kteří nesou společnou 
a nerozdílnou odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 182

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky zaměstnávající méně než 250 
osob; nebo

b) podniky, které zpracovávají osobní 
údaje, jež se týkají méně než 500 subjektů 
údajů ročně; nebo

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nové prahové hodnoty pro jmenování 
inspektora ochrany údajů. Viz související pozměňovací návrh k čl. 35 odst. 1 písm. b).
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Pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zástupce je usazen v jednom 
z členských států, ve kterém mají bydliště 
subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou 
v souvislosti s nabízeným zbožím či 
službami zpracovávány, nebo u nichž se 
sleduje jejich chování.

3. Zástupce je usazen v jednom 
z členských států, ve kterém mají bydliště
subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány pro účely stanovené v čl. 3 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 184

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jedná pouze podle pokynů správce, 
zejména je-li zakázáno dané osobní údaje 
předávat;

a) jedná pouze podle pokynů správce;

Or. en

Pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) zohledňuje zásadu ochrany údajů již 
od návrhu a standardního nastavení 
ochrany údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 186

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde 
o odpovědnosti, povinnosti a úkoly 
zpracovatele v souladu s odstavcem 1, a za 
účelem vymezení podmínek, jež umožní 
usnadnit zpracovávání osobních údajů ve 
skupině podniků, zejména za účelem 
kontroly a podávání zpráv.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 187

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zpracovatel je považován za 
společného správce ve smyslu článku 24, 
jestliže má nebo bude mít rozhodující 
podíl na určení účelů, prostředků a metod 
zpracování údajů nebo jestliže nejedná 
výhradně podle pokynů správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 188

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dokumentaci jsou obsaženy 2. V dokumentaci jsou obsaženy 
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přinejmenším tyto údaje: přinejmenším údaje uvedené v článku 14.

a) jméno a kontaktní údaje správce nebo 
případného společného správce či 
zpracovatele a v patřičném případě 
zástupce;
b) v patřičném případě jméno a kontaktní 
údaje inspektora ochrany údajů;
c) účely zpracování, včetně oprávněných 
zájmů správce tam, kde se zpracování 
údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f);
d) popis kategorií subjektů údajů 
a kategorií osobních údajů, které se na ně 
vztahují;
e) informace o příjemcích nebo 
kategoriích příjemců daných osobních 
údajů, včetně správců, kterým se osobní 
údaje sdělují s ohledem na jejich 
oprávněné zájmy;
f) v příslušných případech informace 
o předávání údajů do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím, včetně 
informací, jež danou třetí zemi či 
mezinárodní organizaci identifikují, a 
v případě předávání podle čl. 44 odst. 1 
písm. h) doložení vhodných záruk;
g) obecné informace o lhůtách pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů;
h) popis mechanismů podle čl. 22 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Obsah článku 28 o požadavcích na dokumentaci se přesouvá do článku 14 o právech na 
informace. Návrh nařízení lze zjednodušit sloučením povinností týkajících se informování 
subjektu údajů a dokumentace, neboť se v podstatě jedná o dvě strany jedné mince. Sníží se 
tak administrativní zátěž správců údajů a fyzické osoby snadněji porozumí svým právům 
a budou je snadněji uplatňovat. Viz související pozměňovací návrhy k článku 14. 
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Pozměňovací návrh 189

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se 
nevztahují na následující správce 
a zpracovatele:

4. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se 
nevztahují na fyzické osoby, které 
zpracovávají osobní údaje bez obchodního 
zájmu.

a) fyzické osoby, které zpracovávají osobní 
údaje bez obchodního zájmu, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 190

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky či organizace, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a pro 
které je zpracovávání osobních údajů 
pouze doplňkem k jejich hlavním 
činnostem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 191

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde 
o dokumentaci uvedenou v odstavci 1, aby 
zohlednila zejména odpovědnosti správce 

vypouští se
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a zpracovatele, a v patřičném případě 
zástupce správce.

Or. en

Odůvodnění

Již v platných právních předpisech o ochraně údajů je stanoveno, že malé a střední podniky 
musí subjektům údajů poskytovat informace, jež jsou uvedeny v článku 14. Vzhledem k tomu, 
že informační povinnosti a povinnosti spojené s vedením dokumentace jsou nyní sloučeny 
v článku 14, měly by podniky tyto informace k dispozici tak jako tak, a proto již nemusí být 
vyňaty z povinností týkajících se vedení dokumentace. Jinými slovy – pravidla jsou tak 
jednodušší, ale platí pro všechny správce údajů.

Pozměňovací návrh 192

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může pro dokumentaci 
uvedenou v odstavci 1 stanovit standardní 
formuláře. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 193

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijmou správce a zpracovatel 
vhodná technická a organizační opatření, 
aby zajistili úroveň bezpečnosti, která bude 
odpovídat rizikům vyplývajícím ze 
zpracování a z povahy osobních údajů, jež 
mají být chráněny.

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijmou správce a zpracovatel 
vhodná technická a organizační opatření 
a postupy, aby zajistili úroveň bezpečnosti, 
která bude odpovídat rizikům vyplývajícím 
ze zpracování a z povahy osobních údajů, 
jež mají být chráněny.
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Or. en

Pozměňovací návrh 194

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde 
o technická a organizační opatření uvedená 
v odstavcích 1 a 2, včetně určení toho, co 
se pro konkrétní odvětví a v konkrétních 
situacích, kdy se zpracovávají údaje, 
rozumí stavem techniky, přičemž zohlední 
vývoj technologií a metod standardního 
nastavení ochrany údajů a ochrany 
soukromí již od návrhu, s výjimkou 
případů, kdy se použije odstavec 4.

3. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
dále vymezit kritéria a požadavky, pokud 
jde o technická a organizační opatření 
uvedená v odstavcích 1 a 2, včetně určení 
toho, co se pro konkrétní odvětví a 
v konkrétních situacích, kdy se 
zpracovávají údaje, rozumí stavem 
techniky, přičemž zohlední vývoj 
technologií a metod standardního nastavení 
ochrany údajů a ochrany soukromí již od 
návrhu, s výjimkou případů, kdy se použije 
odstavec 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 195

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může v případě potřeby 
přijmout prováděcí akty, aby vymezila 
požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2 ve 
vztahu k několika situacím, konkrétně 
aby: 

vypouští se

a) předešla nedovolenému přístupu 
k osobním údajům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 196

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předešla nedovolenému sdělování, 
čtení, kopírování, upravování, výmazu či 
odstranění osobních údajů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistila ověření zákonnosti zpracování. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 198

Návrh nařízení
Čl. 31 – odstavce 1 až 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dojde-li k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, správce jej ohlásí orgánu 
dozoru, a to bez zbytečného odkladu, a je-li 
to možné, nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistil. Pokud není 
případ ohlášen orgánu dozoru do 24 hodin, 
k ohlášení je třeba připojit odůvodnění.

1. Dojde-li k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, správce jej ohlásí orgánu 
dozoru, a to bez zbytečného odkladu, a je-li 
to možné, nejpozději do 72 hodin 
od chvíle, kdy toto narušení zjistil. Pokud 
není případ ohlášen orgánu dozoru do 72
hodin, k ohlášení je třeba připojit 
odůvodnění.

2. Podle čl. 26 odst. 2 písm. f) je 
zpracovatel povinen informovat správce 

2. Podle čl. 26 odst. 2 písm. f) je 
zpracovatel povinen informovat správce 
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o narušení bezpečnosti osobních údajů 
okamžitě poté, co je narušení zjištěno, a na 
tuto skutečnost jej upozornit.

o narušení bezpečnosti osobních údajů 
okamžitě poté, co je narušení zjištěno, a na 
tuto skutečnost jej upozornit.

3. V ohlášení podle odstavce 1 musí být 
přinejmenším:

3. V ohlášení podle odstavce 1 musí být 
přinejmenším:

a) popsána povaha daného případu 
narušení bezpečnosti osobních údajů, 
včetně kategorií a počtu dotčených 
subjektů údajů a kategorií a množství 
dotčených záznamů;

a) popsána povaha daného případu 
narušení bezpečnosti osobních údajů, 
včetně kategorií a počtu dotčených 
subjektů údajů a kategorií a množství 
dotčených záznamů;

b) sdělena totožnost a kontaktní údaje 
inspektora ochrany údajů nebo jiného 
kontaktního subjektu, který může 
poskytnout bližší informace;

b) sdělena totožnost a kontaktní údaje 
inspektora ochrany údajů nebo jiného 
kontaktního subjektu, který může 
poskytnout bližší informace;

c) doporučena opatření ke zmírnění 
nežádoucích účinků, které by dané 
narušení bezpečnosti osobních údajů 
mohlo mít;

c) doporučena opatření ke zmírnění 
nežádoucích účinků, které by dané 
narušení bezpečnosti osobních údajů 
mohlo mít;

d) popsány důsledky narušení bezpečnosti 
osobních údajů;

d) popsány důsledky narušení bezpečnosti 
osobních údajů;

e) popsána opatření, která správce navrhl 
nebo přijal k řešení daného narušení.

e) popsána opatření, která správce navrhl 
nebo přijal k řešení daného narušení.

4. Veškeré případy narušení bezpečnosti 
osobních údajů správce zdokumentuje, 
přičemž zaznamená příslušné okolnosti, 
účinky daného narušení a kroky 
podniknuté pro jeho nápravu.
Dokumentace musí orgánu dozoru 
umožňovat ověření souladu s tímto 
článkem. Dokumentace obsahuje pouze ty 
informace, které jsou k tomuto účelu nutné.

4. Veškeré případy narušení bezpečnosti 
osobních údajů správce zdokumentuje, 
přičemž zaznamená příslušné okolnosti, 
účinky daného narušení a kroky 
podniknuté pro jeho nápravu.
Dokumentace musí orgánu dozoru 
umožňovat ověření souladu s tímto 
článkem. Dokumentace obsahuje pouze ty 
informace, které jsou k tomuto účelu nutné.

4a. Orgán dozoru vede veřejný rejstřík 
typů ohlášených případů narušení 
bezpečnosti údajů.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s novou směrnicí o útocích proti informačním systémům je třeba mít konsolidovaný 
přehled typů případů narušení bezpečnosti, k nimž dochází, aby bylo možné veřejnost 
informovat o typech případů narušení bezpečnosti a jejich množství.
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Pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde 
o zjišťování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů podle odstavců 1 a 2 a 
o konkrétní okolnosti, za nichž jsou 
správce a zpracovatel povinni narušení 
ohlašovat.

5. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií 
a požadavků, pokud jde o zjišťování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů podle odstavců 1 a 2 a o konkrétní 
okolnosti, za nichž jsou správce 
a zpracovatel povinni narušení ohlašovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 200

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní formát 
pro hlášení orgánu dozoru, může stanovit 
postupy pro ohlašovací povinnost a formu 
a způsoby dokumentace uvedené 
v odstavci 4 včetně lhůt pro výmaz 
informací v ní obsažených. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

6. Komise může stanovit standardní formát 
pro hlášení orgánu dozoru, může stanovit 
postupy pro ohlašovací povinnost a formu 
a způsoby dokumentace uvedené 
v odstavci 4 včetně lhůt pro výmaz 
informací v ní obsažených. Tyto prováděcí 
akty se po podání žádosti o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 201

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže je pravděpodobné, že narušení 
bezpečnosti osobních údajů se nepříznivě 
dotkne ochrany osobních údajů nebo 
soukromí subjektu údajů, správce po 
ohlášení uvedeném v článku 31 oznámí 
případ narušení bez zbytečného odkladu 
dotčenému subjektu údajů.

1. Jestliže je pravděpodobné, že narušení 
bezpečnosti osobních údajů se nepříznivě 
dotkne ochrany osobních údajů nebo 
soukromí subjektu údajů, např. v případě 
krádeže nebo zneužití identity, finanční 
ztráty, fyzické újmy, významného ponížení 
nebo poškození pověsti, správce po 
ohlášení uvedeném v článku 31 oznámí 
případ narušení bez zbytečného odkladu 
dotčenému subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Aby se předcházelo zahlcení subjektů údajů oznámeními, mělo by být narušení subjektu údajů 
oznamováno pouze v případech, kdy je pravděpodobné, že bude škodlivé pro ochranu 
osobních údajů nebo soukromí subjektu údajů, např. v případě krádeže nebo zneužití identity, 
fyzické újmy, významného ponížení nebo poškození pověsti.

Pozměňovací návrh 202

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V oznámení subjektu údajů podle 
odstavce 1 se popíše povaha narušení 
bezpečnosti osobních údajů a uvedou se 
v něm přinejmenším informace 
a doporučení podle čl. 31 odst. 3 písm. b) 
a c).

2. V oznámení subjektu údajů podle 
odstavce 1 se popíše povaha narušení 
bezpečnosti osobních údajů a uvedou se 
v něm přinejmenším informace 
a doporučení podle čl. 31 odst. 3 
a informace o právech subjektu údajů, 
včetně práva na nápravu.

Or. en

Odůvodnění

V oznámení se popíše povaha narušení bezpečnosti osobních údajů a uvedou se v něm 



PE501.927v04-00 122/210 PR\924343CS.doc

CS

informace o právech, včetně možností nápravy.

Pozměňovací návrh 203

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o okolnosti, 
za jakých se narušení bezpečnosti osobních 
údajů pravděpodobně nepříznivě dotkne 
osobních údajů, jak je uvedeno v odstavci 
1.

5. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií 
a požadavků, pokud jde o okolnosti, za 
jakých se narušení bezpečnosti osobních 
údajů pravděpodobně nepříznivě dotkne 
osobních údajů, jak je uvedeno v odstavci 
1.

Or. en

Pozměňovací návrh 204

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro oznámení subjektům údajů uvedená 
odstavci 1 může Komise stanovit formát 
a příslušné postupy. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

6. Pro oznámení subjektům údajů uvedená 
odstavci 1 může Komise stanovit formát 
a příslušné postupy. Tyto prováděcí akty se 
po podání žádosti o stanovisko Evropské 
rady pro ochranu údajů přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 205

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se systematickým a rozsáhlým 
vyhodnocováním osobních aspektů 
fyzických osob nebo s rozborem či 
předpovídáním zejména ekonomické 
situace, lokalizace, zdraví, osobních 
preferencí, spolehlivosti či chování těchto 
fyzických osob, jestliže je zpracování 
údajů automatizované a zakládají se na 
něm opatření, která vyvolají ve vztahu 
k daným jednotlivcům právní účinky nebo 
která se těchto jednotlivců významným 
způsobem dotknou;

a) s profilováním, na němž se zakládají
opatření, která vyvolají ve vztahu k daným 
jednotlivcům právní účinky nebo která se 
těchto jednotlivců významným způsobem 
dotknou;

Or. en

Pozměňovací návrh 206

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se sledováním veřejně přístupných 
prostorů, především pokud se k němu ve 
velké míře používá optických 
elektronických přístrojů (videokamer);

c) se sledováním veřejně přístupných 
prostorů, především pokud se k němu 
používá optických elektronických přístrojů 
nebo jiných senzorových zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů týkajících se posouzení dopadu na ochranu údajů je přesněji 
vymezit případy, kdy by se toto posouzení mělo provádět (čl. 33 odst. 2), a skutečnosti, jež 
mají být posouzeny (čl. 33 odst. 3).
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Pozměňovací návrh 207

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se zpracováváním osobních údajů 
o dětech a genetických a biometrických 
údajů z objemných evidencí;

d) se zpracováním zvláštních kategorií 
údajů uvedených v čl. 9 odst. 1, 
lokalizačních údajů, biometrických údajů 
a údajů o dětech;

Or. en

Pozměňovací návrh 208

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) v případech, kdy jsou osobní údaje 
zpřístupněny velkému počtu osob nebo je 
zpracováván velký objem osobních údajů 
o subjektu údajů nebo jsou tyto údaje 
spojovány s jinými údaji;

Or. en

Pozměňovací návrh 209

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) s jinými zpracováními, u nichž se podle 
čl. 34 odst. 2 písm. b) vyžaduje konzultace 
orgánu dozoru.

e) s jinými zpracováními, u nichž se podle 
čl. 34 odst. 2 písm. b) vyžaduje konzultace 
inspektora ochrany údajů nebo orgánu 
dozoru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 210

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V posouzení jsou obsaženy alespoň 
obecný popis plánovaného zpracování, 
posouzení rizik z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů, plánovaná opatření k řešení 
těchto rizik, záruky, bezpečnostní opatření 
a mechanismy k zajištění ochrany osobních 
údajů a k prokázání souladu s tímto 
nařízením, a to s přihlédnutím k právům 
a oprávněným zájmům subjektů údajů 
a dalších dotčených osob.

3. V posouzení je obsažen alespoň 
systematický popis:

a) plánovaného zpracování a jeho 
nezbytnosti a přiměřenosti ve vztahu 
k účelu, 

b) posouzení rizik z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů, 

c) plánovaná opatření k řešení těchto rizik 
a k minimalizaci objemu zpracovávaných 
osobních údajů,
d) záruky, bezpečnostní opatření 
a mechanismy k zajištění ochrany osobních 
údajů a k prokázání souladu s tímto 
nařízením, a to s přihlédnutím k právům 
a oprávněným zájmům subjektů údajů 
a dalších dotčených osob.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů týkajících se posouzení dopadu na soukromí je přesněji vymezit 
případy, kdy by se toto posouzení mělo provádět (čl. 33 odst. 2), a skutečnosti, jež mají být 
posouzeny (čl. 33 odst. 3).
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Pozměňovací návrh 211

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správce zjistí, jak se k zamýšlenému 
zpracování staví subjekty údajů nebo jejich 
zástupci, aniž by byla dotčena ochrana 
obchodních či veřejných zájmů nebo 
bezpečnost zpracování.

4. Správce zjistí, jak se k zamýšlenému 
zpracování staví subjekty údajů nebo jejich 
zástupci.

Or. en

Pozměňovací návrh 212

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je správce orgánem veřejné moci 
či veřejnoprávním subjektem a pokud se 
zpracování zakládá na právní povinnosti 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c), která pro tato 
zpracování stanoví pravidla a postupy 
a která je upravena právem Unie, 
nepoužijí se odstavce 1 až 4 s výjimkou 
případů, kdy členské státy považují 
vypracování takového posouzení před 
zpracováním údajů za nutné.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

I v případech, kdy orgán veřejné moci zpracovává údaje z důvodu právní povinnosti, je třeba 
provádět posouzení dopadu na ochranu údajů, aby se zajistilo dodržování tohoto nařízení, 
zejména minimalizace údajů a bezpečnosti údajů, a zmírnila se veškerá rizika ohrožující 
práva a svobody subjektů údajů.
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Pozměňovací návrh 213

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a podmínek, pokud jde 
o zpracování, jež by pravděpodobně mohla 
vyvolat specifická rizika uvedená 
v odstavcích 1 a 2, a za účelem vymezení 
požadavků na posouzení zmíněná 
v odstavci 3 včetně podmínek v podobě 
škálovatelnosti, ověřování 
a auditovatelnosti. Komise přitom zváží 
zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou malými podniky, středními 
podniky a mikropodniky.

6. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií 
a podmínek, pokud jde o zpracování, jež by 
pravděpodobně mohla vyvolat specifická 
rizika uvedená v odstavcích 1 a 2, a za 
účelem vymezení požadavků na posouzení 
zmíněná v odstavci 3 včetně podmínek 
v podobě škálovatelnosti, ověřování 
a auditovatelnosti. Komise přitom zváží 
zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou malými podniky, středními 
podniky a mikropodniky.

Or. en

Odůvodnění

Základní podstata prováděcího aktu uvedeného v odstavci 7 byla začleněna do aktu 
v přenesené pravomoci uvedeném v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh 214

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může pro přípravu posouzení 
podle odstavce 3 a pro jeho ověřování 
a audit určit normy a postupy. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Základní podstata prováděcího aktu byla začleněna do aktu v přenesené pravomoci uvedeném 
v odstavci 6.

Pozměňovací návrh 215

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů získat 
povolení orgánu dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením, a zejména aby se omezila 
související rizika pro subjekty údajů, 
pokud správce nebo zpracovatel přijme 
smluvní doložky podle čl. 42 odst. 2 písm. 
d) nebo nestanoví vhodné záruky v právně 
závazném nástroji, jak je uvedeno v čl. 42 
odst. 5, v souvislosti s předáváním 
osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci.

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů získat 
povolení orgánu dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením, a zejména aby se omezila 
související rizika pro subjekty údajů, 
pokud správce nebo zpracovatel přijme 
smluvní doložky podle čl. 42 odst. 2 písm. 
d) nebo pokud předá osobní údaje do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci na 
základě některé výjimky stanovené 
v článku 44 odst. 1 písm. g).

Or. en

Odůvodnění

Cílem PN je vyjasnit, že i v případě, kdy jsou osobní údaje do třetích zemí předávány bez 
záruk právně závazného nástroje, musí mít předání právní základ v ustanoveních o výjimkách 
uvedených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 216

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem musí před zpracováním osobních
údajů konzultovat orgán dozoru, aby se 
zajistil soulad zamýšleného zpracování 
s tímto nařízením, a zejména aby se 

2. Správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem musí před zpracováním osobních 
údajů konzultovat inspektora ochrany 
údajů nebo orgán dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
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omezila rizika pro subjekty údajů, pokud: nařízením, a zejména aby se omezila rizika 
pro subjekty údajů, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Správce údajů by měl před zpracováním údajů, jež je spojeno se specifickými riziky, vést 
konzultace s inspektorem ochrany údajů, jestliže jej jmenoval, namísto orgánu dozoru. Sníží 
se tak zbytečná zátěž orgánů a naopak se posílí úloha inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 217

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) orgán dozoru považuje za nutné 
předchozí konzultace o zpracováních, která 
jsou kvůli své povaze, rozsahu a/nebo 
účelu pravděpodobně spojena se 
specifickými riziky z hlediska práv 
a svobod subjektů údajů a která jsou 
vymezena podle odstavce 4.

b) inspektor ochrany údajů nebo orgán 
dozoru považuje za nutné předchozí 
konzultace o zpracováních, která jsou kvůli 
své povaze, rozsahu a/nebo účelu 
pravděpodobně spojena se specifickými 
riziky z hlediska práv a svobod subjektů 
údajů a která jsou vymezena podle 
odstavce 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 218

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud má inspektor ochrany údajů 
odůvodněné pochybnosti o tom, že 
zamýšlené zpracování je v souladu s tímto 
nařízením, nebo správce údajů 
zpracovává osobní údaje v rozporu se 
zákazem uvedeným v odstavci 3, 
konzultuje inspektor ochrany údajů orgán 
dozoru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 219

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán dozoru sepíše a zveřejní seznam 
zpracování, na která se vztahuje předchozí 
konzultace podle odst. 2 písm. b). Tyto 
seznamy sdělí orgán dozoru Evropské 
radě pro ochranu údajů.

4. Evropská rada pro ochranu údajů
sepíše a zveřejní seznam zpracování, na 
která se vztahuje předchozí konzultace 
podle odstavce 2. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu stanovení jednotných kritérií, na jejichž základě se určí, kdy je zpracování osobních 
údajů spojeno se specifickými riziky, by měla seznam těchto zpracování vypracovat Evropská 
rada pro ochranu údajů. Viz související pozměňovací návrh k odstavci 5.

Pozměňovací návrh 220

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže jsou na seznamu stanoveném 
v odstavci 4 uvedena zpracování 
související s nabídkou zboží či služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech nebo se sledováním jejich chování 
nebo jestliže seznam může výrazně ovlivnit 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie, 
orgán dozoru před přijetím tohoto 
seznamu použije mechanismus 
jednotnosti uvedený v článku 57.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z odstavce 4. Vzhledem k tomu, že úkolem sepsat 
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seznam zpracování je nyní pověřena Evropská rada pro ochranu údajů, není již mechanismus 
jednotnosti zapotřebí. Navrhovaný akt v přenesené pravomoci by se mohl týkat i podstatných 
prvků tohoto právního předpisu a orgány dozoru jsou na základě svých praktických zkušeností 
k určení rizik způsobilejší.

Pozměňovací návrh 221

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o určování 
vysoké míry specifického rizika uvedené 
v odst. 2 písm. a).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 222

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise může stanovit standardní 
formuláře a postupy pro předchozí 
povolení a konzultace uvedené 
v odstavcích 1 a 2 a standardní formuláře 
a postupy pro informování orgánů dozoru 
podle odstavce 6. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

9. Komise může stanovit standardní 
formuláře pro předchozí povolení 
a konzultace uvedené v odstavcích 1 a 2 
a standardní formuláře pro informování 
orgánů dozoru podle odstavce 6. Tyto 
prováděcí akty se po podání žádosti 
o stanovisko Evropské rady pro ochranu 
údajů přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 223

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob nebo

b) zpracování provádí právnická osoba 
a týká se více než 500 subjektů údajů 
ročně;

Or. en

Odůvodnění

V době cloud computingu, kdy i velmi malí správci mohou prostřednictvím on-line služeb 
zpracovávat velké objemy údajů, by se prahová hodnota pro povinné jmenování inspektora 
ochrany údajů neměla odvíjet od velikosti podniku, ale spíše od významu zpracování údajů. 
Patří sem i kategorie zpracovávaných osobních údajů, typ činnosti zpracovávání a počet 
osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.

Pozměňovací návrh 224

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hlavní činnost správce nebo zpracovatele 
spočívá ve zpracovávání údajů, která kvůli 
své povaze, rozsahu a/nebo účelu vyžadují 
pravidelné a systematické sledování
subjektů údajů.

c) hlavní činnost správce nebo zpracovatele 
spočívá ve zpracovávání údajů, které kvůli 
své povaze, rozsahu a/nebo účelu vyžadují 
pravidelné a systematické sledování nebo 
profilování subjektů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 225

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) hlavní činnost správce nebo 
zpracovatele spočívá ve zpracovávání 
zvláštních kategorií údajů ve smyslu čl. 9 
odst. 1.
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Or. en

Odůvodnění

V době cloud computingu, kdy i velmi malí správci mohou prostřednictvím on-line služeb 
zpracovávat velké objemy údajů, by se prahová hodnota pro povinné jmenování inspektora 
ochrany údajů neměla odvíjet od velikosti podniku, ale spíše od významu zpracování údajů. 
Patří sem i kategorie zpracovávaných osobních údajů, typ činnosti zpracovávání a počet 
osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.

Pozměňovací návrh 226

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na minimální 
období dvou let. Inspektor ochrany údajů 
může být opětovně jmenován na další 
funkční období. Během funkčního období 
může být inspektor ochrany údajů odvolán 
z funkce pouze tehdy, pokud přestal 
splňovat podmínky požadované pro výkon 
jeho povinností.

7. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na minimální 
období čtyř let. Během funkčního období 
může být inspektor ochrany údajů odvolán 
z funkce pouze tehdy, pokud přestal 
splňovat podmínky požadované pro výkon 
jeho povinností.

Or. en

Odůvodnění

Minimální období dvou let je příliš krátké. Ze zkušeností vyplývá, že i když má nově 
jmenovaný inspektor ochrany údajů adekvátní znalosti a schopnosti, potřebuje minimálně půl 
roku na to, aby se s danými činnostmi obeznámil. Pokud by měl být bez dobrých důvodů po 
pouhých dvou letech nahrazen novým inspektorem, podniky by obtížněji plnily požadavky na 
ochranu údajů. Jak vyplývá ze zkušeností, aby byla činnost inspektora nezávislá, je nutné 
zajistit ochranu před propuštěním.

Pozměňovací návrh 227

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Správce nebo zpracovatel oznámí jméno 9. Správce nebo zpracovatel oznámí jméno 
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a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů 
orgánu dozoru a veřejnosti.

a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů 
orgánu dozoru a veřejnosti. Pokud se 
správce rozhodne, že inspektora ochrany 
údajů nejmenuje, sdělí orgánu dozoru 
důvody svého rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Stanoví se tak obecná povinnost každého správce údajů nebo zpracovatele se v této otázce 
jednou vědomě rozhodnout. Rozhodnutí může orgánu dozoru sdělit elektronicky s využitím 
standardních formulářů, což nepředstavuje žádnou nepřiměřenou administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 228

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o hlavní 
činnosti správce nebo zpracovatele 
uvedené v odst. 1 písm. c), a za účelem 
dalšího vymezení kritérií pro profesní 
kvality inspektora ochrany údajů uvedené 
v odst. 5.

11. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
dále vymezit kritéria a požadavky, pokud 
jde o hlavní činnosti správce nebo 
zpracovatele uvedené v odst. 1 písm. c), 
a kritéria pro profesní kvality inspektora 
ochrany údajů uvedené v odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 229

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby 
inspektor ochrany údajů plnil své 
povinnosti a úkoly nezávisle a nepřijímal 
žádné pokyny k výkonu své funkce. 

2. (Netýká se českého znění.)
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Inspektor ochrany údajů je přímo podřízen 
vedení správce nebo zpracovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 230

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel jsou 
inspektorovi ochrany údajů při plnění jeho 
úkolů nápomocni a poskytují mu personál, 
prostory, vybavení a jakékoliv další zdroje 
potřebné k výkonu povinností a úkolů 
uvedených v článku 37.

3. Správce nebo zpracovatel jsou 
inspektorovi ochrany údajů při plnění jeho 
úkolů nápomocni a poskytují mu veškeré 
prostředky, i personál, prostory, vybavení 
a jakékoliv další zdroje potřebné k výkonu 
povinností a úkolů uvedených v článku 37 
a k podpoře jeho odborných znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 231

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ve věci totožnosti subjektů údajů 
a okolností, na jejichž základě lze subjekty 
údajů identifikovat, je inspektor ochrany 
údajů vázán tajemstvím, pokud jej subjekt 
údajů této povinnosti nezprostí. Jestliže 
inspektor ochrany údajů při plnění svých 
povinností zjistí údaje, u nichž může 
vedení správce údajů nebo osoba 
zaměstnaná správcem údajů uplatnit 
právo odepřít důkazy, má toto právo 
i inspektor ochrany údajů a jeho asistenti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 232

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informovat správce nebo zpracovatele 
a udílet jim rady, pokud jde o jejich 
povinnosti plynoucí z tohoto nařízení, 
a vést dokumentaci o této činnosti 
a obdržených odpovědích;

a) informovat správce nebo zpracovatele 
a udílet jim rady, pokud jde o jejich 
povinnosti plynoucí z tohoto nařízení, 
zejména v souvislosti s technickými 
a organizačními opatřeními a postupy,
a vést dokumentaci o této činnosti 
a obdržených odpovědích;

Or. en

Pozměňovací návrh 233

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) ověřit soulad zpracování, na které se 
vztahuje mechanismus předchozí 
konzultace stanovený v článku 34.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z pozměňovacího návrhu k čl. 34 odst. 4.

Pozměňovací návrh 234

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o úkoly, 

2. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
dále vymezit kritéria a požadavky, pokud 
jde o úkoly, osvědčení, postavení, 
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osvědčení, postavení, pravomoci a zdroje 
inspektora ochrany údajů podle odstavce 1.

pravomoci a zdroje inspektora ochrany 
údajů podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 235

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sdružení a jiné subjekty, které zastupují 
kategorie správců či zpracovatelů v jednom 
členském státě a které hodlají zavést 
kodexy chování nebo upravit či rozšířit 
kodexy chování již zavedené, je v tomto 
členském státě mohou předložit 
k posouzení orgánu dozoru. Orgán dozoru 
může vydat stanovisko k tomu, zda je daný 
návrh kodexu chování nebo jeho úpravy 
v souladu s tímto nařízením. Orgán dozoru 
zjistí, jak se k těmto návrhům staví 
subjekty údajů nebo jejich zástupci.

2. Sdružení a jiné subjekty, které zastupují 
kategorie správců či zpracovatelů v jednom 
členském státě a které hodlají zavést 
kodexy chování nebo upravit či rozšířit 
kodexy chování již zavedené, je v tomto 
členském státě mohou předložit 
k posouzení orgánu dozoru. Orgán dozoru 
vydá včas stanovisko k tomu, zda je daný 
návrh kodexu chování nebo jeho úpravy 
v souladu s tímto nařízením. Orgán dozoru 
zjistí, jak se k těmto návrhům staví 
subjekty údajů nebo jejich zástupci.

Or. en

Pozměňovací návrh 236

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout prováděcí akty, 
aby rozhodla, že nové kodexy chování 
a úpravy či rozšíření stávajících kodexů, 
které jí byly předloženy podle odstavce 3, 
mají obecnou platnost v rámci Unie. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 

4. Komise je poté, požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, aby 
rozhodla, že nové kodexy chování a úpravy 
či rozšíření stávajících kodexů, které jí 
byly předloženy podle odstavce 3, jsou 
v souladu s tímto nařízením a mají 
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odst. 2. obecnou platnost v rámci Unie. Tento akt 
v přenesené pravomoci přiznává 
subjektům údajů vynutitelná práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 237

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Mechanismy pro vydávání osvědčení 
o ochraně údajů stanoví formální postup 
pro vydání a odnětí pečetě nebo známky 
dokládající ochranu údajů a zajistí 
finanční i věcnou nezávislost a způsobilost 
organizací vydávajících osvědčení 
o ochraně údajů. Veřejnosti jsou snadno 
dostupná kritéria pro vydávání osvědčení, 
jednotlivé výsledky úspěšně zakončených 
postupů pro vydání osvědčení 
a srozumitelný a smysluplný souhrn 
odůvodnění. 

Or. en

Odůvodnění

Všechny mechanismy pro vydávání osvědčení musí stanovit formální postup pro vydání 
a odnětí pečetě a musí být nezávislé.

Pozměňovací návrh 238

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Mechanismy pro vydávání osvědčení 
o ochraně údajů zejména zajistí 
dodržování zásad stanovených v článcích 
5, 23 a 30, povinností správce 
a zpracovatele a práv subjektu údajů. 
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Or. en

Odůvodnění

Všechny mechanismy pro vydávání osvědčení musí zajistit dodržování zásad pro ochranu 
údajů a práv subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 239

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde 
o mechanismy pro vydávání osvědčení 
o ochraně údajů uvedené v odstavci 1 
včetně podmínek pro udělování a odebírání 
a požadavků na uznávání v rámci Unie a ve 
třetích zemích.

2. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií 
a požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání a propagaci v rámci Unie a ve 
třetích zemích. 

Or. en

Pozměňovací návrh 240

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro mechanismy osvědčování a pro 
pečeti a známky dokládající ochranu 
údajů může Komise stanovit technické 
normy a mechanismy pro propagaci 
a uznávání. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 241

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K předání může dojít, pokud Komise 
rozhodla, že daná třetí země nebo území či 
odvětví zpracovávání v dané třetí zemi 
nebo daná mezinárodní organizace 
zaručuje přiměřenou úroveň ochrany. 
Takovéto předání nevyžaduje žádné další 
povolení.

1. K předání může dojít, pokud Komise 
rozhodla, že daná třetí země nebo území 
v dané třetí zemi nebo daná mezinárodní 
organizace zaručuje přiměřenou úroveň 
ochrany. Takovéto předání nevyžaduje 
žádné další povolení.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zamítá nově navržená možnost uznat, že odvětví ve třetích 
zemích zaručují přiměřenou úroveň ochrany, neboť by to vedlo k větší právní nejistotě 
a ohrozilo by to cíl Unie dosáhnout harmonizovaného a jednotného mezinárodního rámce pro 
ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 242

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) právnímu státu, související platné 
legislativě, a to obecné i odvětvové, včetně 
právních předpisů o veřejné bezpečnosti, 
obraně a vnitrostátní bezpečnosti, trestnímu 
právu; profesním pravidlům 
a bezpečnostním opatřením, která jsou 
v dané zemi nebo dané mezinárodní 
organizaci dodržována, jakož i k účinným 
a vynutitelným právům včetně účinné 
správní a soudní nápravy pro subjekty 
údajů, zejména pro ty z nich, jež mají 
bydliště v Unii a jejichž osobní údaje jsou 
předávány;

a) právnímu státu, související platné 
legislativě, včetně právních předpisů 
o veřejné bezpečnosti, obraně a vnitrostátní 
bezpečnosti, trestnímu právu; profesním 
pravidlům a bezpečnostním opatřením, 
která jsou v dané zemi nebo dané 
mezinárodní organizaci dodržována, jakož 
i k účinným a vynutitelným právům včetně 
účinné správní a soudní nápravy pro 
subjekty údajů, zejména pro ty z nich, jež 
mají bydliště v Unii a jejichž osobní údaje 
jsou předávány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 243

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) existenci a účinnému fungování jednoho 
nebo více nezávislých orgánů dozoru 
v dané třetí zemi nebo mezinárodní 
organizaci odpovědných za zajišťování 
souladu s pravidly pro ochranu údajů, za 
pomoc a poradenství subjektům údajů při 
výkonu jejich práv a za spolupráci s orgány 
dozoru Unie a členských států a dále

b) existenci a účinnému fungování jednoho 
nebo více nezávislých orgánů dozoru 
v dané třetí zemi nebo mezinárodní 
organizaci odpovědných za zajišťování 
souladu s pravidly pro ochranu údajů, 
včetně dostatečných pravomocí ukládat 
sankce, za pomoc a poradenství subjektům 
údajů při výkonu jejich práv a za 
spolupráci s orgány dozoru Unie 
a členských států a dále

Or. en

Pozměňovací návrh 244

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace zajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby rozhodla, že určitá třetí 
země nebo území v dané třetí zemi nebo 
určitá mezinárodní organizace zajišťuje 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu 
odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z pozměňovacích návrhů k odstavci 1.



PE501.927v04-00 142/210 PR\924343CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 245

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V prováděcím aktu se stanoví jeho 
zeměpisné a odvětvové použití a 
v příslušném případě se v něm také určí 
orgán dozoru uvedený v odst. 2 písm. b).

4. V aktu v přenesené pravomoci se 
stanoví jeho územní použití a také se 
v něm určí orgán dozoru uvedený v odst. 2 
písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z pozměňovacích návrhů k odstavci 1.

Pozměňovací návrh 246

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V souvislosti s příslušným aktem 
v přenesené pravomoci přijatým podle 
odstavce 3 Komise průběžně sleduje vývoj, 
jenž by mohl ovlivnit dodržování aspektů 
uvedených v odstavci 2 ve třetích zemích 
nebo mezinárodními organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 247

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou úroveň 

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby rozhodla, že určitá třetí 
země nebo území v dané třetí zemi nebo 
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ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto 
článku, konkrétně v případech, kdy 
příslušné platné právní předpisy, a to 
obecné i odvětvové, v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují účinná 
a vynutitelná práva včetně účinné správní 
a soudní nápravy pro subjekty údajů, 
a zejména pro ty z nich, jež mají bydliště 
v Unii a jejichž osobní údaje jsou 
předávány. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2, nebo ve 
zvlášť naléhavých případech souvisejících 
s právem fyzických osob na ochranu 
osobních údajů v souladu s postupem 
podle čl. 87 odst. 3.

určitá mezinárodní organizace nezajišťuje 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu 
odstavce 2 tohoto článku, konkrétně 
v případech, kdy příslušné platné právní 
předpisy v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují účinná 
a vynutitelná práva včetně účinné správní 
a soudní nápravy pro subjekty údajů, 
a zejména pro ty z nich, jež mají bydliště 
v Unii a jejichž osobní údaje jsou 
předávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 248

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rozhodne-li Komise podle odstavce 5, 
zakazuje se jakékoli předání osobních 
údajů do dané země nebo na některé území 
či do některého odvětví zpracovávání 
v této zemi nebo jakékoli předání osobních 
údajů dané mezinárodní organizaci, aniž by 
tím byla dotčena ustanovení článků 42 až 
44. Ve vhodný okamžik zahájí Komise 
s danou třetí zemí nebo mezinárodní 
organizací konzultace s cílem napravit 
stav, který z rozhodnutí podle odstavce 5 
tohoto článku vyplývá.

6. Rozhodne-li Komise podle odstavce 5, 
zakazuje se jakékoli předání osobních 
údajů do dané země nebo na některé území 
v této zemi nebo jakékoli předání osobních 
údajů dané mezinárodní organizaci, aniž by 
tím byla dotčena ustanovení článků 42 až 
44. Ve vhodný okamžik zahájí Komise 
s danou třetí zemí nebo mezinárodní 
organizací konzultace s cílem napravit 
stav, který z rozhodnutí podle odstavce 5 
tohoto článku vyplývá.

Or. en



PE501.927v04-00 144/210 PR\924343CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 249

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Dříve než Komise přijme akt 
v přenesené pravomoci podle odstavce 3 
nebo 5, požádá Evropskou radu pro 
ochranu údajů o stanovisko, zda je 
zajištěna přiměřená úroveň ochrany. Za 
tímto účelem Komise poskytne Evropské 
radě pro ochranu údajů veškerou 
potřebnou dokumentaci, včetně 
korespondence s vládou dotčené třetí země 
nebo území nebo mezinárodní organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 250

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě čl. 
25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná až do chvíle, kdy 
je Komise změní, nahradí nebo zruší.

8. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě čl. 
25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná po dobu dvou let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 251

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, správce nebo 
zpracovatel mohou předat osobní údaje do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci, 

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, správce nebo 
zpracovatel nesmí předat osobní údaje do 
třetí země nebo území nebo mezinárodní 
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pouze pokud ve věci ochrany osobních 
údajů uvedli vhodné záruky v právně 
závazném nástroji.

organizaci, pokud ve věci ochrany 
osobních údajů neuvedli vhodné záruky 
v právně závazném nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 252

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tyto vhodné záruky přinejmenším:
a) zaručí dodržování zásad v oblasti 
zpracování osobních údajů stanovených 
v článku 5;
b) chrání práva subjektu údajů stanovená 
v kapitole III a stanoví účinné 
mechanismy nápravy;
c) zajistí dodržování zásady ochrany 
soukromí již od návrhu a zásady 
standardního nastavení ochrany údajů, 
jež jsou stanoveny v článku 23;
d) zaručí jmenování inspektora ochrany 
údajů podle kapitoly IV oddílu 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 253

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) standardními doložkami o ochraně 
údajů přijatými Komisí. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2; nebo

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Podle odst. 2 písm. c) by Evropská rada pro ochranu údajů měla standardní doložky 
o ochraně údajů vždy schválit dříve, než je Komise prohlásí za obecně platné.

Pozměňovací návrh 254

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud nejsou vhodné záruky pro 
ochranu osobních údajů stanoveny 
v právně závazném nástroji, správce nebo 
zpracovatel musí k předání nebo řadě 
předání získat předchozí povolení, stejně 
tak jako jej musí získat k zapracování 
ustanovení do správních ujednání, jež 
jsou pro takové předání základem. Tato 
povolení orgánu dozoru jsou v souladu 
s čl. 34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané 
předání spojeno se zpracováním údajů 
týkajících se subjektů v jiném členském 
státu nebo v jiných členských státech nebo 
pokud významně ovlivňuje volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, orgán 
dozoru použije mechanismus jednotnosti 
uvedený v článku 57. Povolení orgánu 
dozoru na základě čl. 26 odst. 2 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná až do chvíle, kdy 
je orgán dozoru změní, nahradí nebo zruší.

5. Povolení orgánu dozoru na základě čl. 
26 odst. 2 směrnice 95/46/ES zůstávají 
platná po dobu dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost nebo až do chvíle, kdy 
je orgán dozoru změní, nahradí nebo zruší.

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by být možné předávat údaje, aniž by byl k dispozici právně závazný nástroj. V novém 
znění odstavce je stanoveno přechodné období dvou let.
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Pozměňovací návrh 255

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslovně přiznávají vynutitelná práva 
subjektům údajů;

b) výslovně přiznávají vynutitelná práva 
subjektům údajů a jsou pro ně 
transparentní;

Or. en

Pozměňovací návrh 256

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obecné zásady pro ochranu údajů, 
zejména účelové omezení, kvalitu údajů, 
právní základ pro zpracovávání a pro 
zpracovávání citlivých osobních údajů; 
opatření k zajištění bezpečnosti údajů 
a požadavky na další předávání 
organizacím, které touto politikou nejsou 
vázány;

d) obecné zásady pro ochranu údajů, 
zejména účelové omezení, minimalizaci 
údajů, omezené lhůty pro uchovávání 
údajů, kvalitu údajů, soukromí již od 
návrhu a standardní nastavení ochrany 
údajů, právní základ pro zpracovávání 
a pro zpracovávání citlivých osobních 
údajů; opatření k zajištění bezpečnosti 
údajů a požadavky na další předávání 
organizacím, které touto politikou nejsou 
vázány;

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž zohledňuje změny v článku 5.

Pozměňovací návrh 257

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 

3. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
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s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků na závazná podniková 
pravidla ve smyslu tohoto článku, zejména 
pokud jde o kritéria pro jejich schvalování, 
o uplatňování ustanovení odst. 2 písm. b), 
d), e) a f) na závazná podniková pravidla, 
k nimž se zpracovatelé hlásí, a o další 
požadavky potřebné k zajištění ochrany 
osobních údajů dotčených subjektů údajů.

dále vymezit kritéria a požadavky na 
závazná podniková pravidla ve smyslu 
tohoto článku, zejména pokud jde o kritéria 
pro jejich schvalování, o uplatňování 
ustanovení odst. 2 písm. b), d), e) a f) na 
závazná podniková pravidla, k nimž se 
zpracovatelé hlásí, a o další požadavky 
potřebné k zajištění ochrany osobních 
údajů dotčených subjektů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 258

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může u závazných podnikových 
pravidel ve smyslu tohoto článku určit 
formát a postupy pro elektronickou 
výměnu informací mezi správci, 
zpracovateli a orgány dozoru. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2. 

4. Komise může u závazných podnikových 
pravidel ve smyslu tohoto článku určit 
formát a postupy pro elektronickou 
výměnu informací mezi správci, 
zpracovateli a orgány dozoru. Tyto 
prováděcí akty se po podání žádosti 
o stanovisko Evropské rady pro ochranu 
údajů přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 259

Návrh nařízení
Článek 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43a
Předávání údajů nepovolené právem Unie
1. Všechny rozsudky soudu a všechna 
rozhodnutí správního orgánu třetí země, 
podle nichž musí správce nebo zpracovatel 
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předat osobní údaje, jsou uznány nebo 
jsou vymahatelné pouze na základě 
smlouvy o vzájemné pomoci nebo platné 
mezinárodní dohody uzavřené mezi třetí 
zemí požadující údaje a Unií nebo 
členským státem a v souladu s touto 
smlouvou nebo dohodou.
2. Požaduje-li soud ve svém rozsudku 
nebo správní orgán třetí země ve svém 
rozhodnutí, aby správce nebo zpracovatel 
sdělil osobní údaje, musí správce nebo 
zpracovatel, a v patřičném případě 
zástupce správce, bez odkladu oznámit 
tento požadavek příslušnému orgánu 
dozoru a musí od tohoto orgánu dozoru 
získat předchozí povolení k předání údajů 
podle čl. 34 odst. 1.
3. Orgán dozoru posoudí, zda je 
požadované předání údajů v souladu 
s tímto nařízením, zejména zda je 
nezbytné a právně závazné podle odst. 1 
písm. d) a e) a čl. 44 odst. 5.
4. Orgán dozoru sdělí tento požadavek 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu. 
Správce nebo zpracovatel sdělí tento 
požadavek a povolení udělené orgánem 
dozoru rovněž dotčenému subjektu údajů.
5. Komise může přijmout prováděcí akt, 
jímž stanoví standardní formát oznámení 
podávaného orgánu dozoru podle 
odstavce 2 a informace poskytované 
subjektu údajů podle odstavce 4, jakož 
i postupy týkající se oznámení 
a informací. Tyto prováděcí akty se po 
podání žádosti o stanovisko Evropské rady 
pro ochranu údajů přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Nový článek 43a se zabývá otázkou žádostí orgánů veřejné moci nebo soudů třetích zemí 
o zpřístupnění osobních údajů uchovávaných a zpracovávaných v EU. Předání by mělo být 
orgánem pro ochranu údajů povoleno pouze poté, co ověří, že je v souladu s nařízením 
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a zejména s čl. 44 odst. 1 písm. d) nebo e).

Pozměňovací návrh 260

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) k předání dochází z rejstříku, který je na 
základě práva Unie nebo členských států 
určen pro informování veřejnosti a je 
přístupný k nahlížení veřejnosti obecně 
nebo jakékoli osobě, která prokáže
oprávněný zájem, pokud jsou v daném 
případě splněny právní předpisy Unie nebo 
členských států pro nahlížení, nebo

g) k předání dochází z rejstříku, který je na 
základě práva Unie nebo členských států 
určen pro informování veřejnosti a je 
přístupný k nahlížení veřejnosti obecně 
nebo jakékoli osobě, která prokáže 
oprávněný zájem, pokud jsou v daném 
případě splněny právní předpisy Unie nebo 
členských států pro nahlížení a správce 
nebo případně zpracovatel získal od 
orgánu dozoru předchozí povolení 
k předání nebo řadě předání podle článku 
34, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 261

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté nebo 
značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele stanovených v čl. 6 odst. 1a 
až 1c, nelze je označit za časté nebo 
značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 262

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
„důležitého veřejného zájmu“ ve smyslu 
odst. 1 písm. d), jakož i za účelem 
vymezení kritérií a požadavků, pokud jde 
o vhodné záruky uvedené v odst. 1 písm. 
h). 

7. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
dále vymezit kritéria a požadavky, pokud 
jde o vhodné záruky uvedené v odst. 1 
písm. h). 

Or. en

Pozměňovací návrh 263

Návrh nařízení
Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45a
Zpráva Komise

Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě v pravidelných 
intervalech zprávy o uplatňování článků 
40 až 45, přičemž první zprávu předloží 
nejpozději čtyři roky po datu uvedeném 
v čl. 91 odst. 1 [vstup nařízení v platnost]. 
Pro tento účel může Komise od členských 
států a orgánů dozoru vyžadovat 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu. Zpráva se zveřejní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 264

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý členský stát zajistí, aby byl orgán 
dozoru vybaven odpovídajícími lidskými, 
technickými a finančními zdroji, prostory 
a infrastrukturou, které bude potřebovat 
pro účinné vykonávání svých povinností 
a pravomocí, včetně povinností 
a pravomocí, jež bude plnit v rámci 
vzájemné pomoci, spolupráce a účasti 
v Evropské radě pro ochranu údajů.

5. Každý členský stát zajistí, aby byl orgán 
dozoru vybaven odpovídajícími lidskými, 
technickými a finančními zdroji, prostory 
a infrastrukturou, které bude potřebovat 
pro účinné vykonávání svých povinností 
a pravomocí, včetně povinností 
a pravomocí, jež bude plnit v rámci 
vzájemné pomoci, spolupráce a účasti 
v Evropské radě pro ochranu údajů. 
Odpovídající zdroje se určí na základě 
počtu obyvatel a rozsahu zpracovávání 
osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Orgány dozoru musí být zcela nezávislé a musí mít k dispozici dostatečné zdroje, aby mohly 
účinně vykonávat své úkoly. Pozměňovací návrh poskytuje srozumitelnější pokyn, jak určit 
odpovídající zdroje. Viz související pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 95.

Pozměňovací návrh 265

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Každý členský stát zajistí, aby orgán 
dozoru byl z důvodu rozpočtové kontroly 
odpovědný výhradně parlamentu daného 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodujícím předpokladem pro účinné fungování orgánů dozoru je jejich nezávislost. 
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Úplnou nezávislost při plnění povinností v oblasti dohledu lze zaručit pouze tehdy, nebude-li 
subjekt, vůči němuž je orgán pro ochranu údajů v konečném důsledku odpovědný, předpojatý. 
Jelikož tento subjekt musí být reprezentativní, může jím být pouze subjekt dotčeného členského 
státu.

Pozměňovací návrh 266

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 7 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Každý členský stát zajistí, aby orgán 
dozoru byl z důvodu rozpočtové kontroly 
odpovědný výhradně parlamentu daného 
členského státu v souladu s článkem 66.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh poskytuje procesní pokyn, jak určit odpovídající zdroje. Viz související 
pozměňovací návrh k čl. 47 odst. 5.

Pozměňovací návrh 267

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že členové orgánu 
dozoru musí být jmenováni parlamentem, 
nebo vládou daného členského státu.

1. Členské státy stanoví, že členové orgánu 
dozoru musí být jmenováni parlamentem, 
nebo vládou po konzultaci s parlamentem
daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Členy orgánu dozoru musí jmenovat buď parlament, nebo, je-li tím pověřena vláda, vláda po 
konzultaci s parlamentem.
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Pozměňovací návrh 268

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. - 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Každý orgán dozoru je příslušný 
k dohledu nad jakýmkoli zpracováním 
údajů na území svého vlastního členského 
státu nebo v případě, že jsou zpracovávány 
osobní údaje rezidentů daného členského 
státu, aniž je dotčen článek 54a.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se alternativní mechanismus jednotnosti, jenž nadále zahrnuje koncepci vedoucího 
orgánu, ale je založen i na úzké spolupráci orgánů, aby se zajistila jednotnost. Orgány by 
měly mít v oblasti dohledu vždy společnou příslušnost pro případ, že se zpracování týká 
rezidentů jejich vlastního členského státu. Viz související odstavec 1 a článek 54a (nový).

Pozměňovací návrh 269

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru vykonává 
pravomoci, které mu byly svěřeny 
v souladu s tímto nařízením, na území 
svého vlastního členského státu.

1. Každý orgán dozoru vykonává 
pravomoci, které mu byly svěřeny 
v souladu s tímto nařízením, na území 
svého vlastního členského státu, aniž je 
dotčen článek 74.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se alternativní mechanismus jednotnosti, jenž nadále zahrnuje koncepci vedoucího 
orgánu, ale je založen i na úzké spolupráci orgánů, aby se zajistila jednotnost. Zatímco 
v oblasti dohledu mají orgány dozoru společnou příslušnost (viz pozměňovací návrh 
k odstavci 1a (novému)), jsou příslušné k výkonu svých pravomocí pouze ve svém členském 
státě. Navrhuje se jasnější formulace, podle níž se orgány dozoru mohou v souladu s článkem 
74 obrátit na soud v jiném členském státě. Viz související odstavec 1a a článek 54a (nový).
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Pozměňovací návrh 270

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činností některé provozovny 
správce nebo zpracovatele v Unii 
a správce nebo zpracovatel sídlí ve více 
členských státech, k dohledu nad 
zpracováními prováděnými daným 
správcem či zpracovatelem je ve všech 
členských státech příslušný orgán dozoru 
správcovy nebo zpracovatelovy hlavní 
provozovny, aniž by tím byla dotčena 
ustanovení kapitoly VII tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se alternativní mechanismus jednotnosti, jenž nadále zahrnuje koncepci vedoucího 
orgánu, ale je založen i na úzké spolupráci orgánů, aby se zajistila jednotnost. Orgány by 
měly mít v oblasti dohledu vždy společnou příslušnost pro případ, že se zpracování týká 
rezidentů jejich vlastního členského státu. Viz související odstavce 1 a 1a a článek 54a (nový).

Pozměňovací návrh 271

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zabývá se stížnostmi, které mu předloží 
subjekt údajů nebo sdružení, jež tento 
subjekt zastupuje, v souladu s článkem 73, 
v odpovídající míře dané záležitosti 
prošetřuje a v rozumné lhůtě informuje 
daný subjekt údajů či dané sdružení 
o vývoji a výsledku jejich stížností, a to 
zejména v případech, kdy je zapotřebí další 
šetření nebo koordinace s jiným orgánem 
dozoru;

b) zabývá se stížnostmi, které mu předloží 
subjekt údajů nebo sdružení v souladu 
s článkem 73, v odpovídající míře dané 
záležitosti prošetřuje a v rozumné lhůtě 
informuje daný subjekt údajů či dané 
sdružení o vývoji a výsledku jejich 
stížností, a to zejména v případech, kdy je 
zapotřebí další šetření nebo koordinace 
s jiným orgánem dozoru;
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Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit lepší možnosti účinné nápravy, a to i pro sdružení jednající ve veřejném 
zájmu. Viz související pozměňovací návrh k čl. 73 odst. 2, bodu odůvodnění 112.

Pozměňovací návrh 272

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provádí šetření, a to z vlastní iniciativy 
nebo na základě stížnosti nebo na základě 
žádosti jiného orgánu dozoru, a o výsledku 
šetření v rozumné lhůtě informuje dotčené 
subjekty údajů, pokud tomuto orgánu 
dozoru adresují stížnost;

d) provádí šetření, inspekce a audity, a to 
z vlastní iniciativy nebo na základě 
stížnosti nebo na základě žádosti jiného 
orgánu dozoru, a o výsledku šetření 
v rozumné lhůtě informuje dotčené 
subjekty údajů, pokud tomuto orgánu 
dozoru adresují stížnost;

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci orgánů se rozšiřují o inspekce a audity.

Pozměňovací návrh 273

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jestliže jsou žádosti zjevně nepřiměřené, 
zvláště z toho důvodu, že se jejich obsah 
opakuje, orgán dozoru může jejich vyřízení 
zpoplatnit nebo ve věci vznesené 
subjektem údajů nejednat. Orgán dozoru 
nese důkazní břemeno, pokud jde 
o prokázání zjevné nepřiměřenosti těchto 
žádostí.

6. Jestliže jsou stížnosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
jejich obsah opakuje, orgán dozoru může 
jejich vyřízení adekvátně zpoplatnit. Orgán 
dozoru nese důkazní břemeno, pokud jde 
o prokázání zjevné nepřiměřenosti těchto 
stížností.

Or. en
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Odůvodnění

Orgán dozoru by se měl stížnostmi zabývat vždy, může je však adekvátně zpoplatnit, jsou-li 
zjevně nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 274

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky, zejména 
správní přestupky uvedené v čl. 79 odst. 4, 
5 a 6.

4. Každý orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky v souladu 
s článkem 79.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází ze změn článku 79. Systém sankcí se upřesňuje 
pomocí objektivních kritérií, k nimž se při určování výše pokuty, již orgán pro ochranu údajů 
může uložit, musí přihlédnout. Viz související pozměňovací návrhy k článku 79.

Pozměňovací návrh 275

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tyto pravomoci vykonává účinným, 
přiměřeným a odrazujícím způsobem.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s obecnými pravidly týkajícími se správních sankcí by orgány dozoru měly svých 
pravomocí využívat účinným, přiměřeným a odrazujícím způsobem.
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Pozměňovací návrh 276

Návrh nařízení
Článek 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán dozoru musí každý rok
vypracovat zprávu o své činnosti. Zpráva 
se předkládá vnitrostátnímu parlamentu 
a poskytuje se k dispozici veřejnosti, 
Komisi a Evropské radě pro ochranu údajů.

Každý orgán dozoru musí alespoň každé 
dva roky vypracovat zprávu o své činnosti. 
Zpráva se předkládá vnitrostátnímu 
parlamentu a poskytuje se k dispozici 
veřejnosti, Komisi a Evropské radě pro 
ochranu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Každý orgán dozoru musí alespoň každé dva roky vypracovat zprávu o své činnosti, což je 
lépe proveditelné a představuje účinnější využívání zdrojů, než kdyby musel zprávu 
vypracovat každý rok, jak navrhuje Komise. Orgány, které zprávy zveřejňují každý rok, tak 
mohou činit nadále.

Pozměňovací návrh 277

Návrh nařízení
Článek 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 54a
Vedoucí orgán

1. Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činností některé provozovny 
správce nebo zpracovatele v Unii 
a správce nebo zpracovatel sídlí ve více 
členských státech, nebo jsou-li 
zpracovávány osobní údaje rezidentů 
několika členských států, orgán dozoru 
správcovy nebo zpracovatelovy hlavní 
provozovny je pro správce nebo 
zpracovatele jediným kontaktním místem. 
2. Vedoucí orgán zajišťuje koordinaci 
s dotčenými orgány v kterékoli fázi řízení 
týkajícího se dozoru a vedeného proti 
správci nebo zpracovateli ve smyslu 
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odstavce 1. Dříve než přijme opatření, 
které má ve vztahu ke správci nebo 
zpracovateli ve smyslu odstavce 1 vyvolat 
právní účinky, proto především poskytne 
relevantní informace a vede konzultace 
s ostatními orgány. Vedoucí orgán 
maximálně zohlední stanoviska dotčených 
orgánů.
3. Evropská rada pro ochranu údajů určí 
na základě žádosti příslušného orgánu 
jediný kontaktní orgán pro správce nebo 
zpracovatele a zajišťuje koordinaci 
s jinými dotčenými orgány dozoru, pokud:
a) z daných skutečností není zřejmé, který 
orgán dozoru je jediným kontaktním 
místem, nebo se na něm příslušné orgány 
nedohodly;
b) správce není usazen v Unii, ale 
zpracování podle tohoto nařízení se 
dotkne rezidentů různých členských států.
4. Vedoucí orgán nepřijme opatření podle 
odstavce 2, pokud dotčený orgán ve 
smyslu odstavce 1 vůči tomuto opatření 
vznese námitku ve lhůtě tří týdnů od 
okamžiku, kdy vedoucí orgán předloží 
návrh opatření. V takovém případě se 
danou záležitostí zabývá Evropská rada 
pro ochranu údajů v souladu s postupem 
stanoveným v článku 58.

Or. en

Odůvodnění

Každý orgán je příslušný k dohledu nad zpracováním údajů na svém území nebo nad 
zpracováním, které se dotkne subjektů údajů na jeho území. V případě, že zpracování provádí 
správce nebo zpracovatel usazený ve více než jednom členském státě nebo se zpracování 
dotkne subjektů údajů v několika členských státech, bude vedoucím orgánem a jediným 
kontaktním místem pro správce nebo zpracovatele orgán členského státu, v němž se nachází 
hlavní provozovna správce údajů. Dříve než vedoucí orgán přijme opatření, zajistí koordinaci 
s dotčenými orgány a vede konzultace s ostatními orgány. Pokud se dotčené orgány 
neshodnou, zabývá se danou záležitostí podle nového mechanismu jednotnosti Evropská rada 
pro ochranu údajů. Viz související čl. 51 odst. 1 a článek 58.
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Pozměňovací návrh 278

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti 
o informace a opatření související 
s dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a 
o následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech.

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti 
o informace a opatření související 
s dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a 
o následném vývoji, pokud má správce 
nebo zpracovatel provozovny v několika 
členských státech nebo pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech. Vedoucí orgán ve 
smyslu článku 54a zajišťuje koordinaci 
s dotčenými orgány dozoru a je jediným 
kontaktním místem pro správce či 
zpracovatele.

Or. en

Odůvodnění

V případě vzájemné pomoci, kterou si poskytuje několik orgánů, zajišťuje vedoucí orgán 
koordinaci činností dotčených orgánů dozoru a je jediným kontaktním místem pro správce či 
zpracovatele.

Pozměňovací návrh 279

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) orgán dozoru není ve věci dané žádosti 
příslušný nebo

a) orgán dozoru není ve věci dané žádosti 
nebo činnosti, která se od něj požaduje,
příslušný nebo
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Or. en

Odůvodnění

Orgán dozoru, který byl vyzván ke spolupráci, nesmí tuto spolupráci odmítnout, ledaže by ve 
věci dané žádosti nebo činnosti, která se od něj požaduje, nebyl příslušný.

Pozměňovací návrh 280

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise může určit formát a postupy 
pro vzájemnou pomoc podle tohoto článku 
a může určit, jak bude probíhat 
elektronická výměna informací mezi 
orgány dozoru vzájemně a mezi orgány 
dozoru a Evropskou radou pro ochranu 
údajů, zejména pak může určit standardní 
formát uvedený v odstavci 6. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

10. Evropská rada pro ochranu údajů
může určit formát a postupy pro 
vzájemnou pomoc podle tohoto článku 
a může určit, jak bude probíhat 
elektronická výměna informací mezi 
orgány dozoru vzájemně a mezi orgány 
dozoru a Evropskou radou pro ochranu 
údajů, zejména pak může určit standardní 
formát uvedený v odstavci 6.

Or. en

Odůvodnění

Určením formátu a postupů pro vzájemnou pomoc lze místo Komise pověřit Evropskou radu 
pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 281

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy je pravděpodobné, že 
zpracováním budou dotčeny subjekty údajů 
v několika členských státech, má právo 
účastnit se společných investigativních 
úkolů či společných operací orgán dozoru 

2. V případech, kdy má správce nebo 
zpracovatel provozovny v několika 
členských státech nebo kdy je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
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každého z předmětných členských států. 
Příslušný orgán dozoru vyzve orgán 
dozoru každého z předmětných členských 
států k účasti na konkrétním 
investigativním úkolu nebo společné 
operaci a bez odkladu odpoví na žádost, ve 
které některý orgán dozoru projeví o účast 
na operacích zájem.

členských státech, má právo účastnit se 
společných investigativních úkolů či 
společných operací orgán dozoru každého 
z předmětných členských států. Vedoucí 
orgán ve smyslu článku 54a vyzve orgán 
dozoru každého z předmětných členských 
států k účasti na konkrétním 
investigativním úkolu nebo společné 
operaci a bez odkladu odpoví na žádost, ve 
které některý orgán dozoru projeví o účast 
na operacích zájem. Vedoucí orgán je pro 
správce či zpracovatele jediným 
kontaktním místem.

Or. en

Odůvodnění

Vedoucí orgán ve smyslu článku 54a zajišťuje koordinaci společných operací dotčených 
orgánů dozoru a je jediným kontaktním místem pro správce či zpracovatele.

Pozměňovací návrh 282

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže některý orgán dozoru nesplní do 
jednoho měsíce povinnost stanovenou 
v odstavci 2, ostatní orgány dozoru mají 
pravomoc přijmout dočasné opatření na 
území svého členského státu v souladu s čl. 
51 odst. 1.

5. Jestliže některý orgán dozoru nesplní do 
jednoho měsíce povinnost stanovenou 
v odstavci 2, ostatní orgány dozoru mají 
pravomoc přijmout dočasné opatření na 
území svého členského státu v souladu s čl. 
51 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nového mechanismu jednotnosti, který nadále 
zahrnuje koncepci vedoucího orgánu, ale je založen i na úzké spolupráci orgánů, aby se 
zajistila jednotnost. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 51 odst. 1, čl. 51 odst. 1a a čl. 51 
odst. 2.



PR\924343CS.doc 163/210 PE501.927v04-00

CS

Pozměňovací návrh 283

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souvisejí s nabídkou zboží či služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech nebo se sledováním jejich chování
nebo

a) souvisejí s nabídkou zboží či služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech nebo se sledováním subjektů údajů 
v několika členských státech nebo

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nového mechanismu jednotnosti, který nadále 
zahrnuje koncepci vedoucího orgánu, ale je založen i na úzké spolupráci orgánů, aby se 
zajistila jednotnost. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 51 odst. 1, čl. 51 odst. 1a a čl. 51 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 284

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mají za cíl přijmout seznam zpracování 
podléhajících předchozí konzultaci podle 
čl. 34 odst. 5 nebo 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nového článku 34, podle kterého tento seznam 
od nynějška vytváří Evropská rada pro ochranu údajů, aby se zajistila jednotnost.
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Pozměňovací návrh 285

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
některý orgán dozoru nepředloží návrh 
opatření uvedeného v odstavci 2 nebo 
neplní povinnosti související s vzájemnou 
pomocí v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 
56.

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
některý orgán dozoru nepředloží návrh 
opatření uvedeného v odstavci 2 nebo 
neplní povinnosti související s vzájemnou 
pomocí v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 
56 nebo pokud příslušný orgán dozoru 
nesouhlasí s návrhem opatření, který 
předložil vedoucí orgán v souladu s čl. 
54a odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nového článku 54a (vedoucí orgán). Kterýkoli 
orgán dozoru nebo Evropská rada pro ochranu údajů může požádat, aby se jakákoli záležitost 
řešila pomocí mechanismu jednotnosti, pokud příslušný orgán dozoru nesouhlasí s návrhem 
opatření, který předložil vedoucí orgán. Viz související pozměňovací návrh k čl. 54a odst. 3.

Pozměňovací návrh 286

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do týdne od poskytnutí 
relevantních informací podle odstavce 5 
požádá kterýkoli orgán dozoru nebo 
Komise. Stanovisko se přijímá do jednoho 
měsíce prostou většinou členů Evropské 
rady pro ochranu údajů. Předseda Evropské 
rady pro ochranu údajů oznamuje 

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do dvou týdnů od 
poskytnutí relevantních informací podle 
odstavce 5 požádá kterýkoli orgán dozoru 
nebo Komise. Stanovisko se přijímá do 
dvou měsíců prostou většinou členů 
Evropské rady pro ochranu údajů. Předseda 
Evropské rady pro ochranu údajů oznamuje 
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stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušnému orgánu dozoru 
podle článku 51 a stanovisko zveřejňuje.

stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušným orgánům dozoru 
podle čl. 51 odst. 1 a stanovisko 
zveřejňuje.

Or. en

Odůvodnění

Nově navržené lhůty pro stanovisko Evropské rady pro ochranu údajů jsou považovány za 
reálnější. Změna poslední části ustanovení vychází ze struktury článku 51.

Pozměňovací návrh 287

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 
a příslušný orgán dozoru podle článku 51 
vezmou stanovisko Evropské rady pro 
ochranu údajů v úvahu a do dvou týdnů od 
jeho oznámení předsedou Evropské rady 
pro ochranu údajů vyrozumí elektronickou 
cestou a za použití standardního formátu 
předsedu Evropské rady pro ochranu údajů 
a Komisi, zda svůj návrh opatření 
zachovávají nebo jej mění, přičemž 
v druhém případě Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi sdělují 
i pozměněný návrh opatření.

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 
a příslušné orgány dozoru podle čl. 51
odst. 1 vezmou stanovisko Evropské rady 
pro ochranu údajů maximálně v úvahu 
a do dvou týdnů od jeho oznámení 
předsedou Evropské rady pro ochranu 
údajů vyrozumí elektronickou cestou a za 
použití standardního formátu předsedu 
Evropské rady pro ochranu údajů a Komisi, 
zda svůj návrh opatření zachovávají nebo 
jej mění, přičemž v druhém případě 
Evropské radě pro ochranu údajů a Komisi 
sdělují i pozměněný návrh opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 288

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Jestliže se vedoucí orgán ve smyslu 
článku 54a nehodlá stanoviskem 
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Evropské rady pro ochranu údajů řídit, 
informuje o tom ve lhůtě jednoho měsíce 
Evropskou radu pro ochranu údajů 
a Komisi a svůj postoj zdůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže se vedoucí orgán nehodlá stanoviskem Evropské rady pro ochranu údajů řídit, 
informuje o tom radu a Komisi a předloží odůvodněné stanovisko. Z procesního hlediska se 
tak zajistí, aby byla stanoviska rady co nejvíce zohledňována.

Pozměňovací návrh 289

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. V případě, že Evropská rada pro 
ochranu údajů má vůči opatření orgánu 
dozoru podle odstavce 9 i nadále námitky, 
může dvoutřetinovou většinou přijmout 
opatření, které je pro daný orgán dozoru 
závazné.

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada pro ochranu údajů může kvalifikovanou většinou přijmout konečné rozhodnutí, 
které je pro daný orgán dozoru právně závazné. Toto rozhodnutí může podléhat soudnímu 
přezkumu (články 45a, 55, 58). Komise může toto rozhodnutí napadnout u Soudního dvora 
EU a požadovat odklad opatření (článek 61a). Nezávislost orgánů dozoru tím není dotčena, 
neboť se jedná o nezávislost na vládách a jiných subjektech. Nezávislé orgány mohou jako 
jeden subjekt rovněž společně přijmout nezávislé rozhodnutí, které je pak pro ně závazné.
.
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Pozměňovací návrh 290

Návrh nařízení
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovisko Komise vypouští se
1. Do deseti týdnů po předložení záležitosti 
podle článku 58 nebo nejpozději do šesti 
týdnů v případech podle článku 61 může 
Komise přijmout k záležitostem 
předloženým podle článků 58 nebo 61 
stanovisko, aby zajistila správné 
a jednotné uplatňování tohoto nařízení.
2. Pokud Komise přijme stanovisko 
v souladu s odstavcem 1, daný orgán 
dozoru jej maximálně zohlední a Komisi 
a Evropské radě pro ochranu údajů 
následně sdělí, zda svůj návrh opatření 
hodlá zachovat nebo jej změnit.
3. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nesmí 
orgán dozoru návrh opatření přijmout.
4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje 
o tom ve lhůtě uvedené v odstavci 1 
Komisi a Evropskou radu pro ochranu 
údajů a svůj postoj zdůvodní. Návrh 
opatření v tomto případě nesmí být 
schválen během jednoho dalšího měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Článek se vypouští v důsledku nového mechanismu jednotnosti navrženého zpravodajem. 
Nové možnosti Komise intervenovat a napadnout rozhodnutí u Soudního dvora jsou nyní 
stanoveny v článku 61a (novém).
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Pozměňovací návrh 291

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odklad návrhu opatření vypouští se
1. Pokud má Komise vážné pochybnosti 
o tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo 
k nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného 
v čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu 
dozoru vyžadovat, aby přijetí daného 
opatření odložil s přihlédnutím ke 
stanovisku vydanému Evropskou radou 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 7 
nebo čl. 61 odst. 2, pokud je to zjevně 
zapotřebí k:
a) sladění odlišných postojů orgánu 
dozoru a Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud se to stále zdá být možné, 
nebo
b) přijetí opatření podle čl. 62 odst. 1 
písm. a).
2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.
3. Během období uvedeného v odstavci 2 
nesmí orgán dozoru návrh opatření 
přijmout.

Or. en

Odůvodnění

Článek se vypouští v důsledku nového mechanismu jednotnosti navrženého zpravodajem. 
Nové možnosti Komise intervenovat a napadnout rozhodnutí u Soudního dvora jsou nyní 
stanoveny v článku 61a (novém).
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Pozměňovací návrh 292

Návrh nařízení
Článek 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61a
Intervence Komise

1. Do deseti týdnů po předložení záležitosti 
podle článku 58 nebo nejpozději do šesti 
týdnů v případech podle článku 61 může 
Komise přijmout k záležitostem 
předloženým podle článků 58 nebo 61 
stanovisko, aby zajistila správné 
a jednotné uplatňování tohoto nařízení.
2. Pokud Komise přijme stanovisko 
v souladu s odstavcem 1, daný orgán 
dozoru jej maximálně zohlední a Komisi 
a Evropské radě pro ochranu údajů 
následně sdělí, zda svůj návrh opatření 
hodlá zachovat nebo jej změnit.
3. Jestliže se daný orgán dozoru nehodlá
stanoviskem Komise řídit, informuje 
o tom ve lhůtě jednoho měsíce Komisi 
a Evropskou radu pro ochranu údajů 
a svůj postoj zdůvodní. Toto zdůvodnění 
se zveřejní. 
4. V případě rozhodnutí Evropské rady 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 8b se 
Komise může proti tomuto rozhodnutí 
odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie 
na základě Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Komise může v záležitosti, jež je řešena pomocí nového mechanismu jednotnosti, přijmout 
rozhodnutí, které musí dotčené orgány dozoru maximálně zohlednit. Neřídí-li se rozhodnutím 
Komise, musí předložit odůvodněné stanovisko. V krajním případě může Komise závazné 
rozhodnutí Evropské rady pro ochranu údajů napadnout u Soudního dvora Evropské unie 
a požadovat odklad opatření.
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Pozměňovací návrh 293

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat prováděcí akty za 
účelem:

1. Komise může poté, co požádá 
o stanovisko Evropské rady pro ochranu 
údajů, přijímat prováděcí akty za účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 294

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí o správném uplatňování 
tohoto nařízení v souladu s jeho cíli 
a požadavky ve vztahu k záležitostem 
oznámeným orgány dozoru podle článků 
58 nebo 61, pokud jde o záležitost, u níž 
bylo přijato odůvodněné rozhodnutí podle 
čl. 60 odst. 1, nebo o záležitost, u níž 
orgán dozoru nepředloží návrh opatření a 
u níž orgán dozoru naznačil, že se 
nehodlá řídit stanoviskem Komise 
přijatým podle článku 59;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek se vypouští v důsledku nového mechanismu jednotnosti navrženého zpravodajem. 
Nové možnosti Komise intervenovat a napadnout rozhodnutí u Soudního dvora jsou nyní 
stanoveny v článku 61a (novém). 



PR\924343CS.doc 171/210 PE501.927v04-00

CS

Pozměňovací návrh 295

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) určení formátu a postupů pro 
uplatňování mechanismu jednotnosti 
uvedeného v tomto oddíle;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Formát a postupy pro nový mechanismus jednotnosti by měla místo Komise stanovit spíše 
Evropská rada pro ochranu údajů, neboť se budou týkat převážně otázek, které mezi sebou 
řeší orgány dozoru.

Pozměňovací návrh 296

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V naléhavých a řádně odůvodněných 
případech, které se týkají zájmů subjektů 
údajů a jsou uvedené v odst. 1 písm. a), 
přijme Komise okamžitě použitelné 
prováděcí akty postupem uvedeným v čl. 
87 odst. 3. Tyto akty platí po dobu 
nepřesahující 12 měsíců.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek se vypouští v důsledku nového mechanismu jednotnosti navrženého zpravodajem. 
Nové možnosti Komise intervenovat a napadnout rozhodnutí u Soudního dvora jsou nyní 
stanoveny v článku 61a (novém).
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Pozměňovací návrh 297

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Komise zejména:

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Evropského parlamentu, 
Rady a Komise zejména: 

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada pro ochranu údajů by měla jednat i na základě žádosti Evropského 
parlamentu či Rady.

Pozměňovací návrh 298

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje poradenství Komisi ve 
veškerých záležitostech souvisejících 
s ochranou osobních údajů v Unii včetně 
jakýchkoli navrhovaných změn tohoto 
nařízení;

a) poskytuje poradenství evropským 
orgánům ve veškerých záležitostech 
souvisejících s ochranou osobních údajů 
v Unii včetně jakýchkoli navrhovaných 
změn tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada pro ochranu údajů by měla mít možnost poskytovat poradenství všem orgánům 
Unie.
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Pozměňovací návrh 299

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů nebo na 
žádost Komise veškeré otázky týkající se 
uplatňování tohoto nařízení a pro orgány 
dozoru vydává pokyny, doporučení 
a osvědčené postupy, aby podporovala 
jednotné uplatňování tohoto nařízení;

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů nebo na 
žádost Evropského parlamentu, Rady či 
Komise veškeré otázky týkající se 
uplatňování tohoto nařízení a pro orgány 
dozoru vydává pokyny, doporučení 
a osvědčené postupy, aby podporovala 
jednotné uplatňování tohoto nařízení, a to i 
v otázce využívání pravomocí k vymáhání 
práva;

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada pro ochranu údajů by měla jednat i na základě žádosti Evropského 
parlamentu či Rady.

Pozměňovací návrh 300

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rozhoduje o návrzích opatření orgánu 
dozoru v souladu s čl. 58 odst. 8b;

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nového mechanismu jednotnosti. Viz související 
pozměňovací návrh k čl. 58 odst. 8b.
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Pozměňovací návrh 301

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporuje spolupráci a účinnou dvou-
a vícestrannou výměnu informací 
a postupů mezi orgány dozoru;

e) podporuje spolupráci a účinnou dvou-
a vícestrannou výměnu informací 
a postupů mezi orgány dozoru včetně 
koordinace společných operací a jiných 
společných činností, jestliže tak rozhodne 
na základě žádosti jednoho nebo několika 
orgánů dozoru;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba posílit úlohu Evropské rady pro ochranu údajů v oblasti koordinace společných 
operací a jiných společných činností. Mohla by se tím také snížit zátěž malých orgánů dozoru 
spojená s řešením závažných přeshraničních případů.

Pozměňovací návrh 302

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) předkládá své stanovisko Komisi pro 
účely přípravy aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů na základě 
tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla při přípravě aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů brát v úvahu 
odborné znalosti Evropské rady pro ochranu údajů.
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Pozměňovací návrh 303

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) předkládá stanovisko ke kodexům 
chování vypracovaným na úrovni Unie.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Komise jsou úkoly Evropské rady pro ochranu údajů ve srovnání s úkoly 
pracovní skupiny zřízené podle článku 29 směrnice 95/46/ES, jak jsou vymezeny v článku 30 
této směrnice, částečně omezené. Do textu se tímto opětovně začleňuje úkol týkající se kodexů 
chování, jak je stanoven v čl. 30 odst. 1 písm. d) směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 304

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise žádá Evropskou radu 
pro ochranu údajů o poradenství, může 
stanovit lhůtu, během které jej má 
Evropská rada pro ochranu údajů 
poskytnout, s přihlédnutím k naléhavosti 
dané záležitosti.

2. Jestliže Evropský parlament, Rada či
Komise žádají Evropskou radu pro ochranu 
údajů o poradenství, může stanovit lhůtu, 
během které jej má Evropská rada pro 
ochranu údajů poskytnout, s přihlédnutím 
k naléhavosti dané záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z pozměňovacích návrhů k odstavci 1. Jestliže 
Evropská rada pro ochranu údajů jedná na základě žádosti Evropského parlamentu nebo 
Rady, měly by mít i tyto orgány možnost stanovit lhůty.
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Pozměňovací návrh 305

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
pravidelně a včas informuje Komisi 
o výsledcích své činnosti. Vypracovává 
každoroční zprávu o situaci, pokud jde 
o ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů v Unii a ve 
třetích zemích. Tyto zprávy obsahují 
přezkum praktického uplatňování pokynů, 
doporučení a osvědčených postupů 
uvedených v čl. 66 odst. 1 písm. c).

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
pravidelně a včas informuje Komisi 
o výsledcích své činnosti. Alespoň každé 
dva roky vypracuje zprávu o situaci, pokud 
jde o ochranu fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů v Unii 
a ve třetích zemích. Tyto zprávy obsahují 
přezkum praktického uplatňování pokynů, 
doporučení a osvědčených postupů 
uvedených v čl. 66 odst. 1 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

Má-li Evropská rada pro ochranu údajů řádně vypracovávat zprávu o situaci v oblasti 
ochrany údajů v Unii a ve třetích zemích, je vhodnější, aby ji připravovala jednou za dva 
roky.

Pozměňovací návrh 306

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů přijímá 
rozhodnutí prostou většinou svých členů.

1. Evropská rada pro ochranu údajů přijímá 
rozhodnutí prostou většinou svých členů, 
není-li v jejím jednacím řádu stanoveno 
jinak a aniž by byl dotčen postup podle čl. 
58 odst. 8b.

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh, jenž vychází z nového odstavce 8b článku 58. Pro přijetí 
závazného rozhodnutí v rámci mechanismu jednotnosti je zapotřebí kvalifikované většiny dvou 
třetin jejích členů. Rada navíc může do svého jednacího řádu začlenit jiná ustanovení 
o přijímání rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 307

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy. Jedním místopředsedou je 
evropský inspektor ochrany údajů, pokud 
již tento nebyl zvolen předsedou.

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a alespoň dva 
místopředsedy. 

Or. en

Odůvodnění

Není nutné, aby jedním místopředsedou byl vždy evropský inspektor ochrany údajů, protože 
nařízení se ani nevztahuje na orgány a agentury EU. Rada by o příslušných funkcích měla 
rozhodovat sama.

Pozměňovací návrh 308

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Funkční období předsedy 
a místopředsedů trvá pět let a lze jej 
prodloužit.

2. Funkční období předsedy 
a místopředsedů trvá čtyři roky a lze jej 
prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Délka funkčního období je tak v souladu s délkou funkčního období ve vnitrostátních 
orgánech pro ochranu údajů.
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Pozměňovací návrh 309

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednání Evropské rady pro ochranu 
údajů jsou důvěrná.

1. Jednání Evropské rady pro ochranu 
údajů jsou důvěrná, není-li v jejím 
jednacím řádu stanoveno jinak. Pořady 
jednání schůze rady se zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Návrh v zájmu větší transparentnosti.

Pozměňovací návrh 310

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva 
a zájmy subjektů údajů v souvislosti 
s ochranou jejich osobních údajů a jež 
byly řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru 
v kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních údajů 
byla narušena práva subjektu údajů podle 
tohoto nařízení.

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení jednající ve veřejném zájmu, jež 
byly řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru 
v kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních údajů 
byla narušena práva subjektu údajů podle 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit lepší možnosti účinné nápravy, a to i pro sdružení jednající ve veřejném 
zájmu, nikoli pouze pro sdružení zaměřená na ochranu údajů. Viz související pozměňovací 
návrh k bodu odůvodnění 112.
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Pozměňovací návrh 311

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se 
zahajují u soudů toho členského státu, 
v němž má daný správce nebo zpracovatel 
provozovnu. Řízení se může popřípadě 
zahájit i u soudů členského státu, kde má 
subjekt údajů obvyklé bydliště, s výjimkou 
případů, kdy je správce orgánem veřejné 
moci a jedná v rámci výkonu veřejné moci.

2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se 
zahajují u soudů toho členského státu, 
v němž má daný správce nebo zpracovatel 
provozovnu. Řízení se může popřípadě 
zahájit i u soudů členského státu, kde má 
subjekt údajů obvyklé bydliště, s výjimkou 
případů, kdy je správce orgánem veřejné 
moci členského státu a jedná v rámci 
výkonu veřejné moci.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh stanoví, že se tato výjimka nevztahuje na orgány veřejné moci třetích 
zemí, neboť by to subjekty údajů připravilo o možnost využít odpovídajících mechanismů 
nápravy.

Pozměňovací návrh 312

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů.

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74, 75 
a 77 jménem jednoho či více subjektů 
údajů.

Or. en

Odůvodnění

Sdružení jednající ve veřejném zájmu se mohou jménem subjektů údajů obrátit na soud 
s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení. Viz související pozměňovací návrh k čl. 73 odst. 2, 
bodu odůvodnění 112.
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Pozměňovací návrh 313

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen nebo utrpěl 
nemajetkovou újmu následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

Or. en

Odůvodnění

Odškodnění by mělo být přiznáno i v případě nemajetkové újmy, např. psychických potíží či 
časové ztráty, neboť je subjekt údajů může považovat za významnější.

Pozměňovací návrh 314

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou 
a nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nesou společnou 
a nerozdílnou odpovědnost všichni.

Or. en

Pozměňovací návrh 315

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ukládají-li členské státy sankce 
uvedené v odstavci 1, v plné míře dbají 
zásady ne bis in idem, což znamená, že za 
totéž porušení tohoto nařízení nelze uložit 
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dvě sankce.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dodržovat zásadu ne bis in idem, aby se zabránilo tomu, že se za téže jednání budou 
ukládat dvě sankce.

Pozměňovací návrh 316

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené 
a odrazující. Výše správní pokuty se 
stanoví s patřičným přihlédnutím 
k povaze, závažnosti a době trvání daného 
porušení, k tomu, zda k porušení došlo 
úmyslně nebo z nedbalosti, k míře 
odpovědnosti dané fyzické či právnické 
osoby a k dřívějšímu porušování z jejich 
strany, k technickým a organizačním 
opatřením a postupům provedeným podle 
článku 23 a k míře spolupráce s orgánem 
dozoru za účelem nápravy daného 
porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené 
a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj souhlasí s tím, že je třeba posílit orgány dozoru v oblasti vyšetřovacích pravomocí 
a sankcí. Návrh Komise však byl příliš normativní. V nově navrženém systému sankcí se 
uplatňuje celá řada kritérií, k nimž se při určování správní sankce musí přihlédnout, včetně 
výše správních pokut, jež může orgán dozoru uložit. 



PE501.927v04-00 182/210 PR\924343CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 317

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem stanovení druhu, úrovně 
a výše správní sankce orgán dozoru 
zohlední všechny relevantní okolnosti 
a náležitě přihlédne k následujícím 
kritériím:
a) povaha, závažnost a doba trvání 
daného porušení; 
b) skutečnost, zda k porušení došlo 
úmyslně nebo z nedbalosti;
c) míra odpovědnosti dané fyzické či 
právnické osoby a dřívější porušení 
z jejich strany;
d) technická a organizační opatření 
a postupy provedené v souladu s články 23 
a 30;
e) zvláštní kategorie osobních údajů 
dotčené daným porušením;
f) skutečnost, zda k danému porušení 
dochází opakovaně;
g) míra škody, kterou subjekt údajů 
utrpěl;
h) majetkový zájem odpovědné osoby 
vedoucí k porušení a výše nabytého zisku 
nebo utrpěné ztráty, které odpovědná 
osoba předešla, pokud je lze stanovit; 
i) míra spolupráce s orgánem dozoru za 
účelem nápravy daného porušení 
a zmírnění případných negativních 
dopadů daného porušení; a 
j) odepření spolupráce s orgánem dozoru 
podle článku 53 nebo bránění inspekcím, 
auditům a kontrolám, které orgán dozoru 
provádí.

Or. en
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Odůvodnění

Zpravodaj souhlasí s tím, že je třeba posílit orgány dozoru v oblasti vyšetřovacích pravomocí 
a sankcí. Návrh Komise však byl příliš normativní. V nově navrženém systému sankcí se 
uplatňuje celá řada kritérií, k nimž se při určování správní sankce musí přihlédnout, včetně 
výše správních pokut, jež může orgán dozoru uložit. 

Pozměňovací návrh 318

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, kdy dojde k nedodržení
tohoto nařízení poprvé a neúmyslně, může 
být zasláno písemné upozornění a nemusí 
se uložit žádná sankce, pokud:

3. V případě, kdy dojde k porušení tohoto 
nařízení poprvé a neúmyslně, může být 
zasláno písemné upozornění a nemusí se 
uložit žádná sankce.

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj souhlasí s tím, že je třeba posílit orgány dozoru v oblasti vyšetřovacích pravomocí 
a sankcí. Návrh Komise však byl příliš normativní. V nově navrženém systému sankcí se 
uplatňuje celá řada kritérií, k nimž se při určování správní sankce musí přihlédnout, bude-li 
vůbec uložena. 

Pozměňovací návrh 319

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše
250 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 0,5 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či 

4. Orgán dozoru uloží pokutu 
nepřevyšující 250 000 EUR, nebo 
v případě podniků 0,5 % jejich ročního 
celosvětového obratu, každému, kdo 
úmyslně či z nedbalosti nedodrží čl. 12 
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z nedbalosti: odst. 1 a 2.

a) nezajistí mechanismy pro žádosti 
subjektů údajů nebo kdo neodpoví 
subjektům údajů pohotově či za použití 
požadovaného formátu podle čl. 12 odst. 1 
a 2;

b) účtuje poplatek za informace nebo za 
odpovědi na žádosti subjektů údajů, 
a poruší tak čl. 12 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Porušení ustanovení čl. 12 odst. 4 se přesouvá do odstavce 5, protože účtování nezákonného 
poplatku za přístup k údajům má na subjekt údajů odrazující účinek a dochází k němu za 
účelem zisku. Mělo by proto být přitěžujícím faktorem. Někteří správci údajů tyto poplatky 
v současnosti zneužívají, aby subjekty údajů odradili od uplatňování jejich práv. Viz 
související pozměňovací návrh k odstavci 5.

Pozměňovací návrh 320

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše
500 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 1 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či 
z nedbalosti:

5. Orgán dozoru uloží pokutu 
nepřevyšující 500 000 EUR, nebo 
v případě podniků 1 % jejich ročního 
celosvětového obratu, každému, kdo 
úmyslně či z nedbalosti poruší ustanovení 
článku 11, čl. 12 odst. 3 a 4, článků 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 24 a 28, čl. 31 odst. 4, 
čl. 44 odst. 3 a článků 80, 82 a 83.

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 
14, nebo mu je neposkytne v úplném 
rozsahu či dostatečně transparentně;
b) neposkytne subjektu údajů přístup 
k informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle
článku 13;
c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
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právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;
d) neposkytne kopii osobních údajů 
v elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést 
osobní údaje do jiné aplikace, a porušuje 
tak ustanovení článku 18;
e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné míře;
f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;
g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu podle článku 83.

Or. en

Odůvodnění

Porušení ustanovení čl. 12 odst. 4 se přesouvá z odstavce 4 do odstavce 5, protože účtování 
nezákonného poplatku za přístup k údajům má na subjekt údajů odrazující účinek a dochází 
k němu za účelem zisku. Mělo by proto být přitěžujícím faktorem. Někteří správci údajů tyto 
poplatky v současnosti zneužívají, aby subjekty údajů odradili od uplatňování jejich práv. Viz 
související pozměňovací návrh k odstavci 4.
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Pozměňovací návrh 321

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše
1 000 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 2 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či 
z nedbalosti:

6. Orgán dozoru uloží pokutu 
nepřevyšující 1 000 000 EUR, nebo 
v případě podniků 2 % jejich ročního 
celosvětového obratu, každému, kdo 
úmyslně či z nedbalosti poruší jiná 
ustanovení tohoto nařízení, než jsou 
ustanovení uvedená v odstavcích 4 a 5.

a) zpracovává osobní údaje bez žádného 
nebo dostatečného právního základu nebo 
nedodrží podmínky týkající se souhlasu 
podle článků 6, 7 a 8;
b) zpracovává zvláštní kategorie údajů 
a poruší při tom články 9 a 81;
c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19;
d) nedodrží podmínky související 
s opatřeními založenými na profilování 
podle článku 20;
e) nepřijme interní politiky nebo 
neprovede odpovídající opatření za 
účelem zajištění a prokázání souladu 
podle článků 22, 23 a 30;
f) nejmenuje zástupce podle článku 25;
g) zpracovává osobní údaje a poruší při 
tom povinnosti týkající se zpracovávání 
jménem správce podle článků 26 a 27 
nebo k takovému zpracovávání dá pokyn;
h) neupozorní na narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgán dozoru nebo 
subjekt údajů podle článků 31 a 32 nebo 
jim toto narušení neohlásí nebo je 
neohlásí včas či v úplnosti;
i) neprovede posouzení dopadu na 
ochranu údajů nebo zpracuje osobní 
údaje bez předchozího povolení nebo bez 
předchozí konzultace orgánu dozoru 
podle článků 33 a 34;
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j) nejmenuje inspektora ochrany údajů 
nebo nezajistí podmínky pro plnění úkolů 
podle článků 35, 36 a 37;
k) zneužije pečeť nebo známku 
dokládající ochranu údajů ve smyslu 
článku 39;
l) uskuteční předání údajů do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci, které není 
povoleno rozhodnutím o přiměřenosti 
nebo vhodnými zárukami nebo výjimkou 
podle článků 40 až 44, nebo kdo 
k takovému předání vydá pokyn;
m) nesplní příkaz nebo dočasný či trvalý 
zákaz zpracovávání nebo přerušení 
předávání údajů orgánem dozoru podle čl. 
53 odst. 1;
n) nesplní povinnosti vůči orgánu dozoru 
podle čl. 28 odst. 3, článku 29, čl. 34 odst. 
6 a čl. 53 odst. 2, pokud jde o pomoc nebo 
odpovědi nebo poskytování relevantních 
informací nebo zpřístupňování prostorů;
o) nedodrží pravidla pro zachovávání 
profesního tajemství podle článku 84.

Or. en

Odůvodnění

Navržené znění zajistí, že za každé porušení nařízení, jež není uvedeno v odstavci 4 nebo 5, lze 
uložit správní pokutu.

Pozměňovací návrh 322

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropská rada pro ochranu údajů 
v souladu s článkem 66 zajistí, aby orgány 
dozoru ukládaly sankce jednotným 
způsobem, a tuto skutečnost pravidelně
posuzuje. 

Or. en
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Odůvodnění

Evropská rada pro ochranu údajů může nejlépe zajistit, aby orgány dozoru ukládaly sankce 
jednotným způsobem.

Pozměňovací návrh 323

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby aktualizovala výše 
správních pokut uvedených v odstavcích 4, 
5 a 6 s přihlédnutím ke kritériím podle 
odstavce 2.

7. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, aby 
aktualizovala výše správních pokut 
uvedených v odstavcích 4, 5 a 6 
s přihlédnutím ke kritériím podle odstavce 
2 a vývoji standardních životních nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Aby nařízení bylo určitou dobu účinné, je nutné pravidelně aktualizovat absolutní výše pokut. 
Jejich procentní výši však nelze upravit aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 324

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky 
z ustanovení o obecných zásadách 
v kapitole II, o právech subjektů údajů 
v kapitole III, o správci a zpracovateli 
v kapitole IV, o předávání osobních údajů 
do třetích zemí a mezinárodním 
organizacím v kapitole V, o nezávislých 
orgánech dozoru v kapitole VI a 
o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy v případě potřeby stanoví odchylky 
a výjimky z ustanovení o obecných 
zásadách v kapitole II, o právech subjektů 
údajů v kapitole III, o správci 
a zpracovateli v kapitole IV, o předávání 
osobních údajů do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím v kapitole V, 
o nezávislých orgánech dozoru v kapitole 
VI a o spolupráci a jednotnosti v kapitole 
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pro zpracovávání osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu.

VII, a to v souladu s Listinou základních 
práv Evropské unie a jejími odkazy na 
EÚLP.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že sem spadají všechny aspekty svobody projevu, a nikoli 
pouze v případě novinářů, umělců či spisovatelů.

Pozměňovací návrh 325

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení a v souladu 
s čl. 9 odst. 2 písm. h) se musí 
zpracovávání osobních údajů o zdravotním 
stavu zakládat na právu Unie nebo právu 
členského státu, které stanoví zvláštní 
a vhodná opatření k ochraně oprávněných
zájmů subjektu údajů, a musí být zapotřebí:

1. V souladu s pravidly stanovenými tímto 
nařízením, zejména čl. 9 odst. 2 písm. h), 
se musí zpracovávání osobních údajů 
o zdravotním stavu zakládat na právu Unie 
nebo právu členského státu, které stanoví 
zvláštní a vhodná opatření k ochraně zájmů 
a základních práv subjektu údajů, a musí 
být zapotřebí:

Or. en

Odůvodnění

„Oprávněný zájem“ má obvykle správce údajů, nikoli subjekt údajů, viz čl. 6 odst. 1a.

Pozměňovací návrh 326

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Není-li ke splnění účelů uvedených 
v odst. 1 písm. a) až c) nutné používat 
osobní údaje, nesmí být tyto údaje pro 
dané účely používány.

Or. en
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Odůvodnění

Zásada minimalizace zpracování osobních údajů se uplatňuje i v případě, že je upravena 
právem členského státu. Údaje o zdravotním stavu jsou mimořádně citlivé a zaslouží si 
maximální ochranu.

Pozměňovací návrh 327

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na zpracovávání osobních údajů 
o zdravotním stavu, jež je zapotřebí pro 
účely historiografického, statistického či 
vědeckého výzkumu, například 
v souvislosti se zřizováním rejstříků 
pacientů za účelem zlepšování diagnostiky 
a rozlišování mezi podobnými typy nemocí 
a za účelem přípravy terapeutických 
studií, se vztahují podmínky a záruky 
uvedené v článku 83.

2. Zpracovávání osobních údajů 
o zdravotním stavu, jež je zapotřebí pro 
účely historiografického, statistického či 
vědeckého výzkumu, je povoleno pouze se 
souhlasem subjektu údajů a vztahují se na 
něj podmínky a záruky uvedené v článku 
83.

Or. en

Odůvodnění

Zásada minimalizace zpracování osobních údajů se uplatňuje i v případě, že je upravena 
právem členského státu. Údaje o zdravotním stavu jsou mimořádně citlivé a zaslouží si 
maximální ochranu.

Pozměňovací návrh 328

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou ve svém právu 
stanovit výjimky z požadavku na souhlas 
subjektu údajů se zpracováním pro účely 
výzkumu podle odstavce 2, pokud se jedná 
o výzkum, jenž je z hlediska veřejného 



PR\924343CS.doc 191/210 PE501.927v04-00

CS

zájmu mimořádně významný, a pokud jej 
nelze provést jiným způsobem. Dotčené 
údaje musí být anonymizovány nebo, 
pokud to pro účely výzkumu není možné, 
pseudonymizovány podle nejpřísnějších 
technických norem a musí být přijata 
veškerá nezbytná opatření, aby se 
zabránilo opětovné identifikaci subjektů 
údajů. Příslušný orgán dozoru musí pro 
toto zpracování vydat předchozí povolení 
v souladu s čl. 34 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k odstavcům 2 a 2a zajistí, aby údaje o zdravotním stavu, které jsou 
mimořádně citlivé, mohly být bez souhlasu subjektu údajů používány pouze pro účely 
mimořádně významného veřejného zájmu a v takovém případě musely být anonymizovány 
nebo alespoň pseudonymizovány podle nejpřísnějších technických norem. Viz doporučení 
Rady Evropy č. R(97)5 o ochraně zdravotních údajů, bod 9.

Pozměňovací návrh 329

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem bližšího určení 
jiných důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými 
v odstavci 1.

3. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem bližšího určení jiných důvodů 
veřejného zájmu v oblasti veřejného 
zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b), 
jakož i kritérií a požadavků, pokud jde 
o záruky pro zpracovávání osobních údajů 
za účely uvedenými v odstavci 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 330

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez zbytečného odkladu 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

Or. en

Odůvodnění

Vkládá se oznamovací povinnost podle článků 80, 82, 84.

Pozměňovací návrh 331

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou 
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu 
a požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V souladu s pravidly stanovenými tímto 
nařízením mohou členské státy právním 
předpisem přijmout zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou; řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále za účelem individuálního 
a kolektivního výkonu a požívání práv 
a výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 332

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde o záruky 
pro zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

3. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů,
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií 
a požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 333

Návrh nařízení
Článek 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82a
Zpracování osobních údajů v oblasti 

sociálního zabezpečení
1. Členské státy mohou v souladu 
s pravidly stanovenými tímto nařízením 
přijmout zvláštní právní předpisy, v nichž 
upřesní podmínky zpracování osobních 
údajů, jež v oblasti sociálního zabezpečení 
provádějí veřejné instituce a orgány 
veřejné správy daného členského státu, 
pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném zájmu.
2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 ustanovení, která přijme podle odstavce 
1, a bez zbytečného odkladu jakékoliv 
následné změny, jež se těchto ustanovení 
dotknou.

Or. en
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Odůvodnění

Podobně jako zaměstnání je i sociální zabezpečení velmi složitou oblastí, kterou v celé řadě 
jednotlivostí upravují jednotlivé členské státy. Členské státy by proto měly mít možnost 
přijímat nebo si ponechat zvláštní právní předpisy, jež v této oblasti upravují jednotlivé 
podrobnosti ochrany údajů týkající se veřejných institucí.

Pozměňovací návrh 334

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu pouze:

1. Osobní údaje, které nespadají do 
kategorií údajů uvedených v článku 8 a 9,
se mohou v mezích tohoto nařízení 
zpracovávat pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu pouze:

Or. en

Odůvodnění

Údaje o dětech a citlivé údaje lze pro účely výzkumu využívat pouze tehdy, jsou-li splněny 
podmínky stanovené v nových odstavcích 1a a 1b. Bez souhlasu subjektu údajů je lze využívat 
pouze pro účely mimořádně významného veřejného zájmu a v takovém případě musí být 
anonymizovány nebo alespoň pseudonymizovány podle nejpřísnějších technických norem.

Pozměňovací návrh 335

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se údaje, na základě nichž je 
možné přiřadit informace 
k identifikovanému nebo 
identifikovatelnému subjektu údajů, 
uchovávají odděleně od ostatních 
informací, jestliže lze tímto způsobem 
splnit sledované účely.

b) pokud se údaje, na základě nichž je 
možné přiřadit informace 
k identifikovanému nebo 
identifikovatelnému subjektu údajů, 
uchovávají odděleně od ostatních 
informací.
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Or. en

Pozměňovací návrh 336

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S výhradou výjimky podle odstavce 1b 
lze údaje, které spadají do kategorií údajů 
uvedených v článku 8 a 9, zpracovávat pro 
účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu pouze se souhlasem 
subjektů údajů.

Or. en

Odůvodnění

Údaje o dětech a citlivé údaje lze pro účely výzkumu zpravidla využívat pouze se souhlasem 
subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 337

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy mohou ve svém právu 
stanovit výjimky z požadavku na souhlas 
subjektu údajů se zpracováním pro účely 
výzkumu podle odstavce 1a, pokud se 
jedná o výzkum, jenž je z hlediska 
veřejného zájmu mimořádně významný, 
a pokud jej nelze provést jiným způsobem. 
Dotčené údaje musí být anonymizovány 
nebo, pokud to pro účely výzkumu není 
možné, pseudonymizovány podle 
nejpřísnějších technických norem a musí 
být přijata veškerá nezbytná opatření, aby 
se zabránilo opětovné identifikaci 
subjektů údajů. Příslušný orgán dozoru 
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musí pro toto zpracování vydat předchozí 
povolení v souladu s čl. 34 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že subjekt údajů nedal souhlas, by měly být citlivé údaje a údaje o dětech pro účely 
výzkumu využívány pouze tehdy, je-li toto využití zakotveno v právních předpisech a dochází-li 
k němu za účelem mimořádně významného veřejného zájmu. V opačném případě by jakýkoli 
„výzkum“, ať již akademický či podnikový, např. průzkum trhu, mohl být používán jako 
výmluva pro porušování veškerých ustanovení o ochraně uvedených v jiných částech nařízení, 
např. v článku 6 o právních důvodech apod. Znění odpovídá navrženým ustanovením článku 
81.

Pozměňovací návrh 338

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekty provádějící historiografický, 
statistický nebo vědecký výzkum smí 
osobní údaje zveřejnit nebo jiným 
způsobem veřejně odtajnit pouze:

2. Subjekty provádějící historiografický, 
statistický nebo vědecký výzkum smí 
osobní údaje zveřejnit nebo jiným 
způsobem veřejně odtajnit pouze:

a) pokud subjekt údajů udělí souhlas za 
podmínek stanovených článkem 7;

a) pokud subjekt údajů udělí souhlas za 
podmínek stanovených článkem 7; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 339

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je zveřejnění osobních údajů 
nutné k předložení výsledků výzkumu 
nebo k usnadnění výzkumu a nad těmito 
zájmy nepřeváží zájmy nebo základní 
práva či svobody subjektů údajů nebo

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Účely výzkumu by neměly převažovat nad zájmem subjektu údajů, aby jeho údaje nebyly 
zveřejňovány. Viz související čl. 17 odst. 2.

Pozměňovací návrh 340

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud údaje zveřejnil subjekt údajů. b) pokud údaje zveřejnil subjekt údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 341

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde 
o zpracovávání osobních údajů pro účely 
uvedené v odstavcích 1 a 2, jakož 
i veškerých potřebných omezení práv 
subjektu údajů na informace 
a zpřístupnění a upřesnění podmínek 
a záruk pro práva subjektu údajů za 
těchto okolností.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o aktu v přenesené pravomoci se vypouští, neboť by se mohl týkat podstatných 
prvků tohoto právního předpisu. V textu nařízení je třeba stanovit další požadavky (jako např. 
v nových odstavcích 1a a 1b).
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Pozměňovací návrh 342

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 ustanovení, která přijme podle odstavce 
1b, a bez zbytečného odkladu jakékoliv 
následné změny, jež se těchto ustanovení 
dotknou.

Or. en

Odůvodnění

Oznamovací povinnost podle článků 80, 82, 84.

Pozměňovací návrh 343

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad
práva na ochranu osobních údajů 
s povinností mlčenlivosti, členské státy 
mohou v mezích tohoto nařízení přijmout 
zvláštní pravidla, kterými určí vyšetřovací 
pravomoci orgánů dozoru uvedené v čl. 53 
odst. 2 ve vztahu ke správcům nebo 
zpracovatelům, již podle vnitrostátního 
práva nebo pravidel stanovených 
příslušnými vnitrostátními orgány 
podléhají povinnosti zachovávat profesní 
tajemství nebo jiným rovnocenným 
povinnostem mlčenlivosti. 

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad 
práva na ochranu osobních údajů 
s povinností mlčenlivosti, členské státy 
mohou v souladu s pravidly stanovenými 
tímto nařízením ve vztahu ke správcům 
nebo zpracovatelům, již podle 
vnitrostátního práva nebo pravidel 
stanovených příslušnými vnitrostátními 
orgány podléhají povinnosti zachovávat 
profesní tajemství nebo jiným 
rovnocenným povinnostem mlčenlivosti, 
přijmout zvláštní pravidla, kterými určí:

a) práva subjektů údajů stanovená 
v článcích 11 až 20, a to v souladu 
s článkem 21;



PR\924343CS.doc 199/210 PE501.927v04-00

CS

b) vyšetřovací pravomoci orgánů dozoru 
stanovené v čl. 53 odst. 2.

Tato pravidla platí pouze ve vztahu 
k osobních údajům, které správce nebo 
zpracovatel obdržel nebo získal při činnosti 
podléhající povinnosti mlčenlivosti.

Zvláštní pravidla uvedená v odstavci 1
platí pouze ve vztahu k osobním údajům, 
které správce nebo zpracovatel obdržel 
nebo získal při činnosti podléhající 
povinnosti mlčenlivosti.

Or. en

Odůvodnění

V případě povolání, která podléhají povinnostem mlčenlivosti, lze právo subjektu údajů na 
přístup k údajům, na výmaz či jakékoli jiné nakládání s údaji omezit v zájmu ochrany 
povinnosti mlčenlivosti. 

Pozměňovací návrh 344

Návrh nařízení
Článek 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 85a
Dodržování lidských práv

Tímto nařízením není dotčena povinnost 
ctít základní práva a obecné právní zásady 
zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské 
unii a nejsou jím dotčeny související 
povinnosti justičních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Doložka o ochraně základních práv, jež zajistí, aby úroveň ochrany údajů a dalších 
základních práv nebyla v jednotlivých státech při uplatňování tohoto nařízení oslabována.
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Pozměňovací návrh 345

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5, čl. 8 
odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 
odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 
odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 
odst. 5, čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 
odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 
odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 
odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 
odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou počínaje datem vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 4c, čl. 11 
odst. 2b, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 17 
odst. 9, čl. 22 odst. 4, čl. 31 odst. 5, čl. 32 
odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 38 odst. 4, čl. 39 
odst. 2, čl. 41 odst. 3, čl. 41 odst. 5, čl. 79 
odst. 7, čl. 81 odst. 3 a čl. 82 odst. 3 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
datem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 346

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 
5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, 
čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, 
čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, 
čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 3, 
čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, 
čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2,
čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, 
čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 
a čl. 83 odst. 3 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie, nebo k pozdějšímu dni, který je 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 7 odst. 
4c, čl. 11 odst. 2b, čl. 12 odst. 5, čl. 14 
odst. 7, čl. 17 odst. 9, čl. 22 odst. 4, čl. 31 
odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 38 
odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 41 odst. 3, čl. 41 
odst. 5, čl. 79 odst. 7, čl. 81 odst. 3 a čl. 82 
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.
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v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 347

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 
3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 
3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 
4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 
5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 
5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 
11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 
3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 
3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 7 odst. 4c, čl. 11 odst. 2b, čl. 12 
odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 17 odst. 9, čl. 22 
odst. 4, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 
odst. 6, čl. 38 odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 41 
odst. 3, čl. 41 odst. 5, čl. 79 odst. 7, čl. 81 
odst. 3 a čl. 82 odst. 3 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě čtyř měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 348

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 17 odst. 9, čl. 31 odst. 
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5, čl. 32 odst. 5 a čl. 33 odst. 6 do [šesti 
měsíců před datem uvedeným v čl. 91 odst. 
2]. Komise může tuto lhůtu prodloužit o 6 
měsíců. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jistoty musí být akty v přenesené pravomoci, jež dále vymezují 
kritéria a požadavky týkající se práva na výmaz a práva být zapomenut, ohlášení narušení 
bezpečnosti údajů pro orgány dozoru a subjekty údajů a posouzení dopadu na ochranu údajů 
přijaty v dostatečném předstihu před uplatněním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 349

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 8 nařízení (EU) č. 
182/2011 ve spojení s článkem 5 
uvedeného nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh. Vzhledem k tomu, že přiměřená úroveň ochrany ve třetích 
zemích se hodnotí aktem v přenesené pravomoci, nikoli prováděcím aktem, není již možné 
využívat postupu pro naléhavé situace. Viz související pozměňovací návrh k čl. 41 odst. 5, jenž 
obsahoval pouze odkaz na čl. 87 odst. 3.

Pozměňovací návrh 350

Návrh nařízení
Článek 89 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 89a
Zpracování údajů prováděné orgány, 

institucemi a jinými subjekty EU
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Komise nejpozději do data uvedeného v čl. 
91 odst. 2 a bez zbytečného odkladu 
předloží návrh přezkumu právního rámce 
pro zpracování osobních údajů prováděné 
orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie, aby byl v souladu s tímto nařízením, 
s cílem stanovit důsledná a jednotná 
právní pravidla týkající se základního 
práva na ochranu osobních údajů 
v Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost tohoto nařízení a právních 
předpisů, jimiž se řídí orgány, instituce a jiné subjekty EU, např. nařízení (ES) č. 45/2001, ale 
stejně tak všechny agentury EU, jež se v současnosti řídí svými vlastními nařízeními 
o ochraně údajů, v důsledku čehož existují nejrůznější pravidla, a proto subjekt údajů jen 
velmi obtížně uplatňuje svá práva. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

V souladu s článkem 8 Listiny základních práv EU, pokud jde o ochranu osobních údajů: 

1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.
2. Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě 

souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má 
právo na jejich opravu.

3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.

Od přijetí směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů došlo v oblasti ochrany údajů k nemalým 
změnám, především k technologickému vývoji, nárůstu objemu shromažďovaných 
a zpracovávaných osobních údajů, i pro účely vymáhání práva, vznikla nejrůznější platná 
pravidla pro ochranu údajů a dochází také ke globalizaci trhů a spolupráce. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice nebyla v členských státech prováděna 
jednotně, nedošlo v této oblasti k náležité harmonizaci pravidel. Pro fyzické osoby („subjekty 
údajů“) je tak stále obtížnější uplatňovat své právo na ochranu osobních údajů. 

Brání to také rozvoji jednotného trhu, neboť se společnosti (jež spravují nebo zpracovávají 
osobní údaje, „správci údajů“) a fyzické osoby potýkají s rozdílnými požadavky na ochranu 
údajů. 

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost disponuje Evropská unie výslovným právním 
základem pro ochranu údajů, jenž se vztahuje na zpracování osobních údajů ve veřejném 
i soukromém sektoru, ale též v oblasti vymáhání práva (v důsledku odstranění „pilířové 
struktury“, jež existovala před přijetím Lisabonské smlouvy) (čl. 16 odst. 2 SFEU). Komise 
nyní využila čl. 16 odst. 2 SFEU jako právní základ pro předložení návrhů na přezkum rámce 
Unie pro ochranu údajů. Její návrh nařízení (COM(2012)0011) má nahradit směrnici 
95/46/ES (zpravodaj: Jan Philipp Albrecht, Verts/ALE) a směrnice (COM(2012)0010) 
nahradí rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů (zpravodaj: Dimitrios 
Droutsas, S&D). Oba zpravodajové podporují vytvoření zcela soudržného, harmonického 
a pevného rámce, jenž zajistí vysokou úroveň ochrany jakéhokoli zpracování osobních údajů 
v EU1. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí být návrhy Komise považovány za jediný balíček 
opatření, jenž u obou textů vyžaduje koordinované legislativní přístupy.

O reformě ochrany údajů již obšírně diskutovali zpravodajové, stínoví zpravodajové, 

                                               

1 DT/905569CS.doc
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navrhovatelé a stínoví navrhovatelé příslušných výborů (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), 
předsednictví Rady, Komise a zúčastněné strany (orgány pro ochranu údajů, vnitrostátní 
orgány, průmyslové společnosti, organizace zabývající se občanskými právy a organizace 
spotřebitelů), aby byla pro přístup Parlamentu zajištěna široká podpora. 

Výbor LIBE uspořádal dne 29. května 2012 seminář pro zúčastněné strany. Uspořádal rovněž 
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 konalo ve dnech 9. a 10. října 2012. K tomuto balíčku byly vypracovány čtyři 
pracovní dokumenty. 

Stanovisko k návrhu nařízení o ochraně údajů 

Cíle návrhu Komise:
- komplexní přístup k ochraně údajů;
- posílení práv fyzických osob;
- další posílení dimenze vnitřního trhu a zajištění lepšího prosazování pravidel pro ochranu 
údajů; a
- posílení globálního rozměru.

Zpravodaj tyto cíle podporuje. Odpovídajícím způsobem představuje svůj přístup.

Komplexní přístup k ochraně údajů

Jak je uvedeno v pracovním dokumentu ze dne 6. července 20121, zpravodaj vítá skutečnost, 
že se Komise rozhodla nahradit směrnici 95/46/ES nařízením (které je přímo použitelné), 
neboť by se tak mohl sjednotit neucelený přístup členských států k ochraně údajů. 

Rovněž souhlasí s pragmatickým přístupem Komise, jenž v souladu s tímto nařízením 
ponechává členským státům prostor, aby si mohly ponechat nebo přijímat zvláštní pravidla 
upravující např. svobodu projevu, profesní tajemství, zdraví a zaměstnání (články 81–85). 
Zejména zmiňuje práci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, který má předložit své 
stanovisko k článku 822. 

Do oblasti působnosti nového nařízení nespadají orgány EU. Nařízení by se však mělo 
vztahovat i na ně, aby se zajistil soudržný a jednotný rámec platný v celé Unii. Bude však 
nutné přizpůsobit právní nástroje EU, zejména nařízení (ES) č. 45/2001 tak, aby byly zcela 
v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů, dříve než bude uplatňováno. Zpravodaj se 
rovněž domnívá, že je nutné, aby diskuse probíhala více na horizontální úrovni na téma, jak 
řešit stávající změť pravidel pro ochranu údajů pro různé agentury EU (např. Europol 
a Eurojust) a zajistit soudržnost s balíčkem opatření pro ochranu údajů (čl. 2 písm. b), článek 
89a). 
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Zpravodaj skutečně lituje, že se návrh Komise nevztahuje na spolupráci v oblasti vymáhání 
práva (k níž byla navržena samostatná směrnice). Nadále tak existuje právní nejistota 
v souvislosti s právy a povinnostmi ve sporných otázkách, např. jsou-li obchodní údaje 
zpřístupňovány donucovacím orgánům pro účely vymáhání práva a dochází-li k předávání 
údajů mezi orgány, jež nesou odpovědnost za vymáhání práva, a orgány, které za to 
odpovědné nejsou. Zpráva o návrhu směrnice se těmito otázkami zabývá a obsahuje 
pozměňovací návrhy. V nařízení je stanoveno, že z oblasti působnosti nařízení jsou vyňaty 
pouze příslušné orgány veřejné moci, jež vykonávají činnosti v oblasti vymáhání práva (nikoli 
soukromé subjekty), a že platné právní předpisy by měly stanovit přiměřené záruky 
vycházející ze zásad nezbytnosti a proporcionality (čl. 2 písm. e) a článek 21).

Pro jednotné uplatňování právních předpisů EU o ochraně údajů je důležitá územní působnost 
nařízení. Zpravodaj by rád vyjasnil, že nařízení by se mělo vztahovat i na správce, jež nejsou 
usazeni v Unii, pokud je cílem zpracování nabízet subjektům údajů v Unii zboží nebo služby, 
ať už jsou poskytovány za úhradu či nikoli, nebo tyto subjekty údajů sledovat (čl. 3 odst. 2). 

Nařízení musí být komplexní, i pokud jde o zajištění právní jistoty. Nadměrně využívané akty 
v přenesené pravomoci a prováděcí akty jsou však s tímto cílem v rozporu. Zpravodaj proto 
navrhuje vypustit celou řadu ustanovení, jež Komisi svěřují pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci. Aby se nicméně pokud možno zajistila právní jistota, zpravodaj 
nahradil v textu nařízení některé akty podrobnějšími ustanoveními (např. čl. 6 odst. 1b, článek 
15, čl. 35 odst. 10). Kromě jiného zpravodaj navrhuje, aby Evropská rada pro ochranu údajů 
byla v souvislosti s konkrétním ustanovením pověřena úkolem dále vymezit kritéria 
a požadavky, místo toho, aby byla Komisi svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené 
pravomoci. V těchto případech se totiž jedná o spolupráci vnitrostátních orgánů dozoru, jež 
mohou nejlépe určit zásady a postupy, které je třeba uplatňovat (např. čl. 23 odst. 3, čl. 30 
odst. 3, čl. 42 odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 55 odst. 10).

Posílení práv fyzických osob

Vzhledem k tomu, že se nařízením provádí základní právo, zpravodaj nesouhlasí s omezením 
věcné působnosti, zejména pokud jde o vymezení „osobních údajů“, např. se zavedením 
subjektivních prvků v souvislosti s úsilím, které by správce údajů měl vyvíjet, aby osobní 
údaje identifikoval. Pojem osobní údaje je dále upřesněn pomocí objektivních kritérií (čl. 4 
odst. 1, body odůvodnění 23 a 24). Oprávněnými obavami v souvislosti s konkrétními 
obchodními modely se však lze zabývat, aniž by fyzickým osobám byla upřena jejich 
základní práva. Zpravodaj v této souvislosti podporuje pseudonymní a anonymní využívání 
služeb. Používání pseudonymních údajů by tak bylo z hlediska povinnosti správce ulehčeno 
(čl. 4 odst. 2 písm. a), odst. 10, bod odůvodnění 23).

Základním prvkem přístupu EU k ochraně údajů by měl být i nadále souhlas fyzických osob, 
neboť tak mohou nejlépe kontrolovat zpracovávání údajů. Informace by měly být subjektům 
údajů podávány srozumitelným způsobem, např. prostřednictvím standardizovaných log nebo 
ikon (čl. 11 odst. 2a, 2b). Technické normy, které vyjadřují jednoznačné požadavky subjektu 
údajů, lze považovat za právoplatnou formu poskytování výslovného souhlasu (čl. 7 odst. 2a, 
článek 23). 

Aby se zajistil informovaný souhlas s profilováním, je třeba jej definovat a upravit právním 
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předpisem (čl. 4 odst. 3b, čl. 14 odst. 1 písm. g), ga) a gb), čl. 15 odst. 1 a článek 20). Je třeba 
jasně vymezit i jiné právní důvody pro zpracování než souhlas, především pak „oprávněné 
zájmy“ správce údajů (pozměňovací návrh, který čl. 6 odst. 1 písm. f) nahrazuje novým čl. 6 
odst. 1a, 1b, 1c). 

Hlavním prvkem ochrany údajů je omezení účelu, a to vzhledem k tomu, že chrání subjekty 
údajů před nepředvídatelným rozšířením zpracovávání údajů. Nemělo by být možné měnit 
účel osobních údajů po jejich shromáždění pouze na základě oprávněného zájmu správce 
údajů. Zpravodaj proto navrhuje čl. 6 odst. 4 namísto jeho rozšíření vypustit.

Zpravodaj souhlasí s posílením práva subjektu na přístup k údajům prostřednictvím práva na 
přenositelnost údajů, tedy možností převádět své údaje z jedné platformy do jiné. V digitálním 
věku mohou subjekty údajů i ve své úloze spotřebitelů oprávněně očekávat, že své osobní 
údaje obdrží v běžně používaném elektronickém formátu (čl. 15 odst. 2 písm. a)). Navrhuje 
proto sloučit články 15 a 18.

Právo na výmaz a právo na opravu jsou pro subjekty údajů i nadále důležité, neboť se 
zpřístupňuje stále více informací, což může mít vážné důsledky. Podobně by mělo být 
vnímáno i „právo být zapomenut“. Cílem předložených pozměňovacích návrhů je vyjasnit 
tato práva v digitálním prostředí a zároveň zachovat obecnou výjimku v případě svobody 
projevu. Pokud jde o údaje předané třetím stranám nebo zveřejněné bez právního základu, měl 
by být prvotní správce údajů povinen sdělit tuto skutečnost dotčeným třetím stranám a zajistit 
výmaz příslušných údajů. Pokud však fyzická osoba souhlasila se zveřejněním svých údajů, 
není „právo být zapomenut“ zákonné ani reálné (článek 17, bod odůvodnění 54). 

Právo vznést námitku vůči dalšímu zpracování údajů by mělo být za každých okolností 
bezplatné a mělo by být subjektu údajů výslovně nabídnuto srozumitelným způsobem, 
v jasném a běžném jazyce (čl. 19 odst. 2). Je nutné zajistit lepší možnosti účinné nápravy, a to 
i pro sdružení jednající ve veřejném zájmu (články 73, 76).

Další posílení dimenze vnitřního trhu a zajištění lepšího prosazování pravidel pro 
ochranu údajů

Zpravodaj vítá, že Komise navrhla přejít od oznamovacích povinností vůči orgánům pro 
ochranu údajů k praktické odpovědnosti a k podnikovým inspektorům ochrany údajů. Návrh 
nařízení lze zjednodušit sloučením práv na informace a požadavků na dokumentaci, neboť se 
v podstatě jedná o dvě strany jedné mince. Sníží se tak administrativní zátěž správců údajů 
a fyzické osoby snáze porozumí svým právům a budou je snáze uplatňovat (články 14, 28). 
V době cloud computingu by se prahová hodnota pro povinné jmenování inspektora ochrany 
údajů neměla odvíjet od velikosti podniku, ale spíše od významu zpracování údajů (kategorie 
osobních údajů, typ činnosti zpracovávání a počet osob, jejichž údaje jsou zpracovávány) 
(článek 35). Upřesňuje se, že inspektor ochrany údajů může svou funkci vykonávat na 
zkrácený pracovní úvazek, a to v závislosti na velikosti podniku a rozsahu zpracovávání údajů 
(bod odůvodnění 75).

Klíčovou inovací této reformy je ochrana údajů již od návrhu a standardní nastavení ochrany 
údajů. Zajistilo by se tak, aby byly skutečně zpracovávány pouze údaje, které jsou pro 
konkrétní účel nezbytné. Producenti a poskytovatelé služeb musí přijmout vhodná opatření. 
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Evropská rada pro ochranu údajů by měla být pověřena vypracováním dalších pokynů (článek 
23). Cílem pozměňovacích návrhů týkajících se posouzení dopadu na soukromí je přesněji 
vymezit případy, kdy by se toto posouzení mělo provádět (čl. 33 odst. 2), a skutečnosti, jež 
mají být posouzeny (čl. 33 odst. 3). 

Zpravodaj navrhuje prodloužit lhůtu pro oznámení narušení bezpečnosti osobních údajů 
orgánu dozoru z 24 na 72 hodin. Aby se předcházelo zahlcení subjektů údajů oznámeními, 
mělo by být narušení oznamováno subjektu údajů pouze v případech, kdy je pravděpodobné, 
že bude mít nepříznivý dopad na ochranu osobních údajů nebo soukromí subjektu údajů, např. 
v případě krádeže nebo zneužití identity, fyzické újmy, významného ponížení nebo poškození 
pověsti. V oznámení se popíše povaha narušení bezpečnosti osobních údajů a uvedou se 
v něm informace o právech, včetně možností nápravy (články 31 a 32). Pokud jde o oznámení 
narušení bezpečnosti osobních údajů, posouzení dopadu, právo na výmaz a právo být 
zapomenut, zpravodaj navrhuje, aby Komise před uplatněním tohoto nařízení přijala akty 
v přenesené pravomoci a zajistila tak právní jistotu (čl. 86 odst. 5a).

Podporuje také kodexy chování, vydávání osvědčení a pečetí, je ale rovněž nutné motivovat 
k jejich zřizování a používání a jsou zapotřebí jasnější pravidla týkající se zásad, které musí 
být dodržovány, a důsledků v souvislosti se zákonným zpracováním údajů, povinnostmi 
a souvisejícími otázkami. Kodexy chování, o nichž Komise prohlásí, že jsou v souladu s tímto 
nařízením, musí subjektům údajů přiznávat vynutitelná práva. Mechanismy pro vydávání 
osvědčení a pečetí musí stanovit formální postup pro vydání a odnětí pečetě a musí zajistit 
dodržování zásad ochrany údajů a práv subjektu údajů (články 38 a 39). 

Toto nařízení by mělo zajistit také sjednocený pracovní rámec pro veškeré orgány pro 
ochranu údajů. Aby tyto orgány, které musí být zcela nezávislé, fungovaly, je naprosto 
zásadní, aby měly k dispozici dostatečné zdroje pro účinné plnění svých úkolů (článek 47). 
Upevní se rovněž jejich spolupráce, a to v souvislosti s Evropskou radou pro ochranu údajů 
(jež nahradí stávající „pracovní skupinu podle článku 29“). Zpravodaj považuje plánovaný 
mechanismus spolupráce a jednotnosti určený pro vnitrostátní orgány pro ochranu údajů za 
velký krok směrem k jednotnému uplatňování právních předpisů o ochraně údajů v celé EU. 
Model, který Komise navrhla, však nezajišťuje potřebnou nezávislost těchto orgánů. Na
základě posouzení různých možností zpravodaj navrhuje alternativní mechanismus 
jednotnosti, který nadále zahrnuje koncepci vedoucího orgánu pro ochranu údajů, ale je 
založen i na úzké spolupráci orgánů pro ochranu údajů, aby se zajistila jednotnost (články 51, 
55a). Orgán pro ochranu údajů je v zásadě příslušný k dohledu nad zpracováním údajů na 
svém území nebo nad zpracováním, které se týká subjektů údajů na jeho území. V případě, že 
zpracování provádí správce nebo zpracovatel usazený ve více než jednom členském státě 
nebo se zpracování dotkne subjektů údajů v několika členských státech, bude vedoucím 
orgánem a jediným kontaktním místem pro správce nebo zpracovatele orgán členského státu, 
kde se nachází hlavní provozovna správce údajů. Dříve než vedoucí orgán přijme opatření, 
zajistí koordinaci s dotčenými orgány a vede konzultace s ostatními orgány. Jestliže není 
zřejmé, který orgán je vedoucí, nebo se na něm orgány pro ochranu údajů nedohodly, určí 
vedoucí orgán Evropská rada pro ochranu údajů. Pokud zúčastněný orgán pro ochranu údajů 
nesouhlasí s návrhem opatření, které předložil vedoucí orgán, vydá Evropská rada pro 
ochranu údajů stanovisko. Pokud se vedoucí orgán nehodlá tímto stanoviskem řídit, informuje 
o tom radu a předloží odůvodnění. Evropská rada pro ochranu údajů může kvalifikovanou 
většinou přijmout konečné rozhodnutí, které je pro daný orgán dozoru právně závazné. Toto 
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rozhodnutí může podléhat soudnímu přezkumu (články 45a, 55, 58). Komise může toto 
rozhodnutí napadnout u Soudního dvora EU a požadovat odklad opatření (článek 61a). 

Zpravodaj souhlasí s tím, že je třeba posílit orgány pro ochranu údajů v oblasti vyšetřovacích 
pravomocí a sankcí. Návrh Komise však byl příliš normativní. Navrhuje proto zjednodušený 
režim, který orgánům poskytne větší volnost při rozhodování a Evropskou radu pro ochranu 
údajů současně pověří zajištěním jednotného uplatňování pravidel (články 52, 53, 78, 79). 
Systém sankcí upřesnil tím, že do něj začlenil několik kritérií, k nimž se musí při určování 
výše pokut, jež může orgán pro ochranu údajů uložit, přihlédnout. 

Posílení globálního rozměru

Komise má i nadále pravomoc přijímat rozhodnutí, v nichž buď uzná, nebo neuzná, že třetí 
země nebo území v třetí zemi nebo mezinárodní organizace zajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany údajů. Zpravodaj však nesouhlasí s nově navrženou možností uznat, že odvětví ve 
třetích zemích zaručují přiměřenou úroveň ochrany, neboť by to vedlo k větší právní nejistotě 
a ohrozilo by to cíl Unie dosáhnout harmonizovaného a jednotného mezinárodního rámce pro 
ochranu údajů. Zpřísňují se kritéria pro posouzení přiměřené úrovně ochrany ve třetích 
zemích (čl. 41 odst. 2). Rovněž se navrhuje, aby Komise své zjištění týkající se přiměřené 
úrovně zveřejňovala prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, a nikoli prováděcího aktu, 
aby Rada a Parlament mohly uplatňovat své kontrolní pravomoci (čl. 41 odst. 3 a 5).

V případě, že Komise nevydá rozhodnutí týkající se přiměřené úrovně ochrany, měl by 
správce nebo zpracovatel přijmout nástroje s vhodnými zárukami, např. závazná podniková 
pravidla či standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí nebo orgánem dozoru, aby se 
zajistila přiměřená ochrana a záruky. Pozměňovací návrhy k čl. 41 odst. 1 a k článku 42 
upřesňují základní záruky, jež by tyto nástroje měly obsahovat. 

Nový článek 43a se zabývá otázkou žádostí orgánů veřejné moci nebo soudů třetích zemí 
o zpřístupnění osobních údajů uchovávaných a zpracovávaných v EU. Předání by mělo být 
orgánem pro ochranu údajů povoleno pouze poté, co ověří, že je v souladu s nařízením, 
zejména s čl. 44 odst. 1 písm. d) nebo e). S rozšířením cloud computingu nabude tato situace 
na významu a je nutné se jí v tomto nařízení zabývat. 

Shrnutí

Zpravodaj podporuje cíl posílit právo na ochranu osobních údajů a současně zajistit 
sjednocený právní rámec a omezit administrativní zátěž správců údajů. Navrhuje, aby byla 
úloha Komise při provádění nařízení omezena na nezbytné minimum, a to tím, že se v textu 
nařízení jednoznačně stanoví základní prvky a praktické uplatňování prostřednictvím 
mechanismu spolupráce bude ponecháno orgánům pro ochranu údajů. Navrhuje, aby se ještě 
více zdůraznilo zavádění technologických opatření na ochranu osobních údajů a zajištění 
souladu, jakož i motivace správců údajů při zavádění těchto opatření. V souladu s přístupem 
založeným na odpovědnosti je posílena úloha podnikových inspektorů ochrany údajů 
a omezuje se nutnost vést s orgánem dozoru předchozí konzultace. V polovině období by 
měly být do oblasti působnosti tohoto právního rámce zahrnuty i orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie. Pokud Parlament, Rada a Komise tyto návrhy podpoří, bude nový právní 
rámec pro ochranu údajů znamenat lepší situaci jak pro fyzické osoby, tak pro správce údajů, 
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a bude v nadcházejících letech sloužit svému účelu.

Během rozsáhlé spolupráce se stínovými zpravodaji všech politických skupin a navrhovateli 
stanovisek zpravodaj vypracoval velké množství pozměňovacích návrhů, jež jsou výsledkem 
diskusí vedených se všemi zúčastněnými kolegy. Součástí této zprávy je i několik 
kompromisních návrhů, které se týkají zejména zásad, právních důvodů ke zpracování 
osobních údajů, práv subjektu údajů, ustanovení týkajících se správce a zpracovatele, 
mechanismu jednotnosti a sankcí. Zpravodaj věří, že Evropský parlament na základě jeho 
návrhů rychle dosáhne dohody a že návrhy budou dobrým podkladem pro jednání s Radou 
během irského předsednictví.


