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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Doba uchování údajů Doba uchování údajů 

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 

evidence cestujících poskytnuté leteckými 

dopravci složce pro informace o cestujících 

byly uchovány v databázi při složce pro 

informace o cestujících po dobu 30 dní od 

jejich předání složce pro informace 

o cestujících prvního členského státu, na 

jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 

z něj odlétá. 

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 

evidence cestujících poskytnuté leteckými 

dopravci složce pro informace o cestujících 

byly uchovány v databázi při složce pro 

informace o cestujících po dobu 12 měsíců 

od jejich předání složce pro informace 

o cestujících prvního členského státu, na 

jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 

z něj odlétá. 

2. Po uplynutí doby 30 dní od předání 

údajů jmenné evidence cestujících složce 

pro informace o cestujících uvedené 

v odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 

při složce pro informace o cestujících po 

další období pěti let. Během tohoto období 

musí být všechny prvky, které by mohly 

sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 

se vztahují, maskovány. Takto 

anonymizované údaje jsou přístupné 

pouze omezenému počtu pracovníků 

složky pro informace o cestujících, kteří 

jsou specificky pověřeni prováděním 

analýzy údajů jmenné evidence cestující a 

vypracováváním hodnotících kritérií podle 

čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 

jmenné evidence cestujících v plném 

rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 

informace o cestujících pro účely čl. 4 

odst. 2 písm. c) a pouze v případech, kdy 

2. Po uplynutí doby šesti měsíců od 

předání údajů jmenné evidence cestujících 

dle odstavce 1 jsou veškeré údaje jmenné 

evidence cestujících anonymizovány 

maskováním níže uvedených prvků, které 

by mohly sloužit k přímé identifikaci 

cestujícího, jehož se údaje jmenné 

evidence cestujících týkají. 
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se lze rozumně domnívat, že je to nezbytné 

pro účely vyšetřování a pro reakci na 

konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 

nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání. 

Pro účely této směrnice, mezi prvky údajů, 

které by mohly sloužit k identifikaci 

cestujících, jichž se týkají, a které by měly 

být filtrovány a maskovány, patří: 

Pro účely této směrnice, mezi prvky údajů, 

které by mohly sloužit k identifikaci 

cestujících, jichž se týkají, a které by měly 

být maskovány, patří: 

– jméno, včetně jmen dalších cestujících ve 

jmenné databázi a počet cestujících 

v evidenci, kteří cestují společně, 

– jméno, včetně jmen dalších cestujících ve 

jmenné databázi a počet cestujících 

v evidenci, kteří cestují společně, 

– adresa a kontaktní informace, – adresa a kontaktní informace, 

 - veškeré informace o způsobech platby 

včetně zúčtovací adresy, obsahují-li 

informace, jež by mohly sloužit k 

identifikaci cestujícího, jehož se údaje 

jmenné evidence cestujících týkají, nebo 

jiných osob; 

 - informace o programu pro stálé 

cestující, 

– obecné poznámky ohledně toho, že jsou 

obsaženy jakékoliv informace, které by 

mohly vést k identifikaci cestujícího, jehož 

se jmenná evidence cestujících týká, a  

– obecné poznámky ohledně toho, že jsou 

obsaženy jakékoliv informace, které by 

mohly vést k identifikaci cestujícího, jehož 

se jmenná evidence cestujících týká, a 

– jakékoliv sebrané předběžné informace o 

cestujících. 

– jakékoliv sebrané předběžné informace o 

cestujících. 

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 

jmenné evidence cestujících po uplynutí 

doby uvedené v odstavci 2 vymazány. Tato 

povinnost se netýká případů, kdy byly 

konkrétní údaje jmenné evidence 

cestujících předány příslušnému orgánu a 

jsou používány v rámci konkrétního 

trestního vyšetřování a stíhání a kdy se 

uchovávání takových údajů příslušným 

orgánem řídí vnitrostátními právními 

předpisy daného členského státu. 

3. Po uplynutí doby uvedené v odstavci 2 

bude poskytování plných údajů jmenné 

evidence cestujících povoleno pouze, když: 

 a) panuje důvodné přesvědčení, že je to 

nutné za účely podle bodu (b) 

 čl. 6 odst. 2; a 

 b) bude to schváleno: 

 i) justičním orgánem; nebo 
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 ii) jiným vnitrostátním orgánem 

příslušným podle vnitrostátního práva k 

ověření, zda jsou splněny podmínky pro 

poskytnutí, pokud bude informován 

inspektor ochrany údajů, který bude moci 

provést přezkum ex-post. 

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 

písm. a) a b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 

nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 

příslušné orgány o pozitivním výsledku. 

Pokud se později prostřednictvím ručního 

ověření prokáže, že je výsledek 

automatického porovnání negativní, i 

přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 

dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 

na maximální dobu tří let, pokud 

podkladové údaje ještě nebyly vymazány 

v souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 

což je případ, kdy se protokol uchovává, 

dokud nejsou vymazány podkladové 

údaje. 

4. Členské státy zajistí, aby byly údaje 

jmenné evidence cestujících po uplynutí 

doby uvedené v odstavci 1 trvale 

vymazány. Tato povinnost se netýká 

případů, kdy byly konkrétní údaje jmenné 

evidence cestujících předány příslušnému 

orgánu a jsou používány v rámci 

konkrétního případu pro účely prevence, 

odhalování, vyšetřování nebo stíhání 

teroristických trestných činů nebo 

závažných zločinů, kdy se uchovávání 

takových údajů příslušným orgánem řídí 

vnitrostátními právními předpisy. 

Or. en 

 

 


