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výboru pro evropské záležitosti 

z 27. schůze konané dne 5. dubna 2012  
 
 
 
 

k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně 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 /kód dokumentu 5833/12, KOM(2012) 10 v konečném znění/ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra vnitra 
JUDr. Radka Šmerdy, ředitele Odboru legislativy a zahraničních vztahů Úřadu pro ochranu 
osobních údajů Mgr. Josefa Prokeše, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Marka Bendy 
a po rozpravě 
 
 
 
s c h v a l u j e   stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Šenfeld v. r.   Marek Benda v. r.  Jan Bauer v. r. 
ověřovatel výboru   zpravodaj výboru  předseda výboru
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Příloha k usnesení č. 213 
 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně 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 

 
KOM(2012) 10 v konečném znění, kód Rady 5833/12 

Interinstitucionální spis 2012/0010/COD 
 
 

• Právní základ: 
Článek 16 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
 

• Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 
13. 2. 2012 
 

• Datum projednání ve VEZ: 
23. 2. 2012 (1. kolo) 
 

• Procedura: 
Spolurozhodovací. 
 

• Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 
Datované dnem 9. 3. 2012, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 23. 3. 2012 
prostřednictvím systému ISAP. 
 

• Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 
Některé části návrhu směrnice nejsou v souladu s principem subsidiarity. 
 

• Odůvodnění a předmět: 
Předložený návrh je součástí legislativního balíčku, který reviduje právní rámec pro 
ochranu osobních údajů v EU. Nový právní rámec vychází ze sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
„Ochrana soukromí v propojeném světě – Evropský rámec pro ochranu údajů pro  
21. století“.1 Součástí tohoto legislativního balíčku je: 
- návrh 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)2, které má nahradit směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů; 

- návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně 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 údajů3, která má nahradit rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV  

                                                 
1 KOM(2012) 9 v konečném znění 
2 KOM(2012) 11 v konečném znění 
3 KOM(2012) 10 v konečném znění 
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z 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní  
a justiční spolupráce v trestních věcech. 

Předložená směrnice vychází z obecných ustanovení navrhovaného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Tato směrnice by měla nahradit stávající právní úpravu ochrany osobních 
údajů v oblasti trestního práva4 v podobě již zmíněného rámcového rozhodnutí 
2008/977/SVV. Toto rozhodnutí se vztahuje na přeshraniční zpracovávání osobních údajů 
v rámci policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech. Podle čl. 16 SFEU 
musí zákonodárce stanovit pravidla o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních 
údajů rovněž v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, která 
se vztahují jak na přeshraniční, tak na vnitrostátní zpracovávání údajů. Tím by měla být 
zajištěna ochrana osobních údajů a zároveň umožněna jejich výměna pro účely prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů. Stávající rámcové 
rozhodnutí je v tomto ohledu nevyhovující a je tudíž třeba ho nahradit novou právní 
úpravou, která bude více odpovídat požadavkům současnosti a korespondovat 
s navrhovaným obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 

• Obsah a dopad: 
Směrnice upravuje pravidla pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů. Členské státy by tak na jejím základě měly chránit základní práva  
a svobody fyzických osob, zejména pak jejich právo na ochranu osobních údajů,  
a zajišťovat, aby z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů nebyla omezena ani zakázána výměna osobních údajů příslušnými orgány 
v rámci Unie. Oblast působnosti této směrnice není omezena na přeshraniční zpracovávání 
údajů. Směrnice se vztahuje na veškeré zpracovávání údajů5 prováděné příslušnými 
orgány, kterými jsou veškeré orgány veřejné moci příslušné k prevenci, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů. Nevztahuje se však na 
zpracovávání údajů prováděné při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti 
práva Unie, zejména v oblasti bezpečnosti státu, a na zpracovávání údajů prováděné 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie. 
Kapitola II návrhu vymezuje základní zásady zpracovávání osobních údajů 
v trestněprávní oblasti. Novinkou v této části je požadavek korektnosti zpracovávání 
osobních údajů (čl. 4). Zpracovávané údaje musí být odpovídající z hlediska účelu, pro 
který jsou zpracovávány, musí pro něj být relevantní a ve vztahu k němu přiměřené. 
Zajímavostí je ustanovení o rozlišování mezi různými kategoriemi subjektů údajů (čl. 5). 
Směrnice upravuje povinnost rozlišovat mezi osobními údaji podezřelých, odsouzených, 
obětí, svědků, informátorů a dalších osob. Stejně tak by mělo být rozlišováno mezi 
různými kategoriemi zpracovávaných osobních údajů podle stupně jejich přesnosti  
a spolehlivosti, ale také podle toho, zda se jedná o osobní údaje založené na skutečnostech 
či na osobním hodnocení (čl. 6). Zpracování osobních údajů musí být zákonné. Kritéria 
zákonnosti ve smyslu ustanovení této směrnice upravuje čl. 7 návrhu. Čl. 8 návrhu pak 
upravuje zákaz zpracovávání údajů citlivého charakteru (odhalujících rasový či etnický 
původ, politické názory, náboženské vyznání či přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, zpracování genetických údajů či údajů týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života) a výjimky z něj. Čl. 9 návrhu reguluje tzv. profilování.6 
Kapitola III upravuje práva subjektů údajů (právo na informace, právo na přístup 
k údajům, právo na opravu či právo na výmaz). Velice podrobně je upraveno právo 

                                                 
4 Jedná se o specifickou oblast práva, která vyžaduje vytvoření speciálních pravidel. 
5 Jedná se o osobní údaje, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny. 
6 Tj. automatizované zpracování osobních údajů určené k vyhodnocení jistých rysů osobnosti. 
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subjektů údajů na informace (čl. 11) a právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 12 a 
násl.) včetně možností pro jejich omezení. Zajímavostí je čl. 17 návrhu, který umožňuje 
členským státům stanovit, aby se práva subjektu na informace, přístup, opravu, výmaz  
a omezení zpracování řídila vnitrostátními pravidly pro soudní řízení, pokud jsou osobní 
údaje obsaženy v soudním rozhodnutí nebo v záznamu vypracovaném v průběhu 
vyšetřování a v trestním řízení. 
Kapitola IV upravuje povinnosti správce a zpracovatele údajů. Kromě obecných 
povinností klade návrh důraz na bezpečnost údajů. Členské státy by podle návrhu měly 
správcům či zpracovatelům údajů stanovit povinnost oznamovat případy narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu dozoru (čl. 28), jakož i subjektům těchto údajů (čl. 
29). Čl. 30 upravuje povinnost správce či zpracovatele jmenovat inspektora ochrany 
údajů. Jeho hlavním úkolem (čl. 32) by mělo být zejména poskytování rad správci či 
zpracovateli dat v souvislosti s plněním povinností plynoucích z této směrnice, sledování 
provádění a uplatňování politik souvisejících s ochranou osobních údajů či sledování 
dodržování právních norem přijatých podle  této směrnice. 
Kapitola V je věnována předávání osobních údajů do třetích zemí (tj. mimo EU) nebo 
mezinárodním organizacím. Podle čl. 33 návrhu by mělo být předávání údajů omezeno na 
případy, kdy je dané předání nutné pro účely prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů a kdy správce a zpracovatel splňují podmínky 
stanovené v této kapitole. Návrh upravuje dva základní způsoby předávání údajů – 
předávání založené na rozhodnutí o přiměřenosti7 (čl. 34) a předávání založené na 
vhodných zárukách8 (čl. 35). Jestliže neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti ani vhodné 
záruky, může se předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci uskutečnit za 
podmínek stanovených v čl. 36 návrhu, který upravuje výjimky z omezení předávání na 
tyto dva způsoby. Oproti stávající právní úpravě obsažené v rámcovém rozhodnutí lze 
v této části spatřovat určitý posun k posílení postavení Komise, která by měla sehrávat 
klíčovou úlohu při výměně informací v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních 
věcech. 
Kapitola VI vymezuje postavení a pravomoci nezávislých orgánů dozoru nad ochranou 
osobních údajů v oblasti trestního práva. Čl. 39 návrhu upravuje možnost, aby členské 
státy pověřily kontrolou zpracovávání údajů v rámci policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech jiný dozorový orgán, než orgán ustavený podle návrhu obecného 
nařízení o ochraně údajů 9. 
Kapitola VII upravuje podmínky pro spolupráci v oblasti ochrany osobních údajů na 
základě této směrnice. Tato spolupráce by měla probíhat formou poskytování vzájemné 
pomoci mezi jednotlivými orgány dozoru (čl. 48). Čl. 49 návrhu upravuje úkoly Evropské 
rady pro ochranu údajů (European Data Protection Board – EDPB) v mezích této 
směrnice, jejíž zřízení předpokládá čl. 64 navrhovaného obecného nařízení o ochraně 
údajů. 
Kapitola VIII je věnována opravným prostředkům, odpovědnosti a sankcím za porušení 
pravidel stanovených touto směrnicí. Návrh upravuje jednak možnost podání stížnosti (čl. 
50), kterou může vznést k orgánu dozoru každý subjekt, který se domnívá, že zpracování 
jeho osobních údajů není v souladu s touto směrnicí, ale také možnost podat soudní 
žalobu, a to jak proti rozhodnutí orgánu dozoru (čl. 51), tak proti správci nebo 

                                                 
7 K předání může dojít, pokud Komise rozhodla, že daná třetí země nebo daná mezinárodní organizace 
zaručuje přiměřenou úroveň ochrany. 
8 V případě, že Komise nepřijala rozhodnutí o přiměřenosti úrovně ochrany (čl. 34), správce nebo 
zpracovatel mohou osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci předat pouze, pokud ve věci 
ochrany osobních údajů uvedli vhodné záruky v právně závazném nástroji. 
9 V ČR Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 
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zpracovateli osobních údajů (čl. 52). Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za 
porušení ustanovení přijatých podle této směrnice. 
Kapitola IX zmocňuje Komisi k vydávání prováděcích aktů v přenesené pravomoci  
(v rámci tzv. komitologie). Kapitola X pak obsahuje závěrečná ustanovení, která mimo 
jiné ruší rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV a stanovují dvouletou implementační 
lhůtu. 

 
• Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR s návrhem nesouhlasí, a to zejména z toho důvodu, že ho považuje za 
předčasný. Domnívá se také, že návrh v některých ohledech nedodržuje zásadu 
subsidiarity (např. dopad směrnice na vnitrostátní zpracovávání). Vítá naopak, že Komise 
oddělila oblast policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech od obecné 
regulace v podobě navrhovaného nařízení o ochraně údajů.  
ČR má výhrady zejména k nejasnému obsahu zásady volného pohybu údajů, nepřiměřeně 
široké působnosti směrnice či očekávané administrativní zátěži spojené s kategorizací 
údajů podle subjektů, kterou ČR považuje za zbytečnou. Z hlediska nepřiměřené 
administrativní zátěže se ČR staví negativně také k systému a rozsahu povinného 
poskytování informací či k povinnosti oznamování narušení bezpečnosti údajů. 
Diskutabilní je podle ní také navrhovaná úprava práva na přístup k údajům a práva na 
výmaz či navrhovaná úprava institutu inspektora ochrany údajů. Co se týče předávání 
osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, hodlá ČR usilovat  
o odstranění nepřiměřených omezení návrhu.  
 

• Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 
Projednávání předloženého návrhu v Evropském parlamentu je v současné době ve fázi 
prvního čtení. V Radě EU již bylo zahájeno jeho projednávání. 
 

• Závěr: 
 

Výbor pro evropské záležitosti 
 
1. p o v a ž u j e    předložený návrh za předčasný a koncepčně nevyvážený; 
 
2. u p o z o r ň u j e    na možný rozpor některých jeho ustanovení se zásadou subsidiarity; 
 
3. ž á d á  v l á d u  Č R ,    aby jej informovala o dalším průběhu a výsledcích jeho 

projednávání; 
 
4. p o v ě ř u j e    předsedu výboru, aby o tomto usnesení informoval Evropskou komisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Šenfeld v. r.   Marek Benda v. r.  Jan Bauer v. r. 
ověřovatel výboru   zpravodaj výboru  předseda výboru 


	Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob   v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušným
	KOM(2012) 10 v konečném znění, kód Rady 5833/12

