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Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (2019)

Legislativa
SEU (není v Bundlu)
SFEU (není v Bundlu)
Listina EU
GDPR
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady
2008/977/SVV

Rozhodnutí:
Spojené věci C-6/90 a C-9/90 Francovich
Spojení věci C-46/93 a C-48/93 Brasserie du Pecheur
C-101/01 Lidquist
C-582/14 Breyer
C-210/16 Wirtschaftsakademie
C-40/17 Fashion ID (Stanovisko generálního advokáta MB)
C-40/17 Fashion ID
C-25/17 - Jehovan todistajat
C-345/17 Buividsen

Otázky k zamyšlení:

Jsou odůvodnění (preamble) unijní legislativy závazná podobně jako vlastní články legislativy?
Co vlastně rozumět pod pojmem osobní údaje?
Jak se v posuzovaném případě uplatní Listina EU?
Jak se liší povinnosti správce podle GDPR a podle směrnice?
Kdo všechno může být v posuzovaném případě považován za správce?
Kdo rozhoduje o odpovědnosti jednotlivých správců?

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění:
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost založenou na
společných hodnotách.
Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské
důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti
staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.
Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném respektování rozmanitosti kultur a tradic
národů Evropy, národní identity členských států a uspořádání jejich veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni;
usiluje o podporu vyváženého a udržitelného rozvoje a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i
svobodu usazování.
K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský vývoj, sociální pokrok a
vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv v podobě listiny.
Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva, která vyplývají především z
ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům, z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod, ze sociálních chart přijatých Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a
Evropského soudu pro lidská práva. Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie a členských států vykládat s
náležitým zřetelem na vysvětlení vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná
pod vedením prezídia Evropského konventu.
Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým, tak ve vztahu k lidskému
společenství a budoucím generacím.
V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže.

HLAVA I
DŮSTOJNOST

Článek 1
Lidská důstojnost
Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.

Článek 2
Právo na život
1. Každý má právo na život.
2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.

Článek 3

Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti
1. Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.
2. V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména:
a) svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným způsobem;
b) zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců;
c) zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu;
d)

zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí.

Článek 4
Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu
Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Článek 5
Zákaz otroctví a nucené práce
1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.
2. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.
3. Obchod s lidmi je zakázán.

HLAVA II
SVOBODY

Článek 6
Právo na svobodu a bezpečnost
Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.

Článek 7
Respektování soukromého a rodinného života
Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.

Článek 8
Ochrana 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.

Článek 9
Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu
Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon těchto
práv.

Článek 10
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo zahrnuje svobodu změnit své
náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo
společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů.
2. Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které
upravují výkon tohoto práva.

Článek 11
Svoboda projevu a informací
1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace
nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.
2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

Článek 12
Svoboda shromažďování a sdružování
1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních,
zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých
zájmů odbory a vstupovat do nich.
2. Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.

Článek 13
Svoboda umění a věd
Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí být respektována.

Článek 14
Právo na vzdělání
1. Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.
2. Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.

3. Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad a právo rodičů zajišťovat
vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být
respektovány v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují jejich výkon.

Článek 15
Právo svobodné volby povolání a právo pracovat
1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.
2. Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo poskytovat služby v kterémkoli
členském státě.
3. Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, mají nárok na stejné pracovní
podmínky jako občané Unie.

Článek 16
Svoboda podnikání
Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.

Článek 17
Právo na vlastnictví
1. Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven
svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí
spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska
obecného zájmu.
2. Duševní vlastnictví je chráněno.

Článek 18
Právo na azyl
Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a
Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a v souladu se Smlouvou o Evropské unii a
Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy“).

Článek 19
Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání
1. Hromadné vyhoštění je zakázáno.
2. Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být
vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

HLAVA III

ROVNOST

Článek 20
Rovnost před zákonem
Před zákonem jsou si všichni rovni.

Článek 21
Zákaz diskriminace
1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu,
genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech,
příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
2. V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje jakákoli diskriminace na
základě státní příslušnosti.

Článek 22
Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost
Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.

Článek 23
Rovnost žen a mužů
Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.
Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch nedostatečně
zastoupeného pohlaví.

Článek 24
Práva dítěte
1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V
záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.
2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi,
musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.
3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s
jeho zájmy.

Článek 25
Práva starších osob
Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském
a kulturním životě.

Článek 26
Začlenění osob se zdravotním postižením
Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost,
sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

HLAVA IV
SOLIDARITA

Článek 27
Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku
Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné informování a projednávání
v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti.

Článek 28
Právo na kolektivní vyjednávání a akce
Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními
předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů
vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky.

Článek 29
Právo na přístup ke službám zaměstnanosti
Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti.

Článek 30
Ochrana v případě neoprávněného propuštění
Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo na ochranu před
neoprávněným propuštěním.

Článek 31
Slušné a spravedlivé pracovní podmínky
1. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.
2. Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na
každoroční placenou dovolenou.

Článek 32
Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci

Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk pro ukončení povinné školní
docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé lidi, a omezené výjimky.
Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a být chráněni před
hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný,
duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo narušit jejich vzdělávání.

Článek 33
Rodinný a pracovní život
1. Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany.
2. V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na ochranu před propuštěním z
důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození
nebo osvojení dítěte.

Článek 34
Sociální zabezpečení a sociální pomoc
1. Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním službám zajišťujícím
ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc, pracovní úrazy, závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty
zaměstnání, podle pravidel stanovených právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
2. Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky sociálního zabezpečení a na
sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
3. Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v
oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy
a zvyklostmi, důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.

Článek 35
Ochrana zdraví
Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Článek 36
Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu
Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává a respektuje přístup ke
službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Článek 37
Ochrana životního prostředí

Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do politik Unie a zajištěny v
souladu se zásadou udržitelného rozvoje.

Článek 38
Ochrana spotřebitele
V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

HLAVA V
OBČANSKÁ PRÁVA

Článek 39
Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu
1. Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě, v němž má
bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
2. Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách svobodným a tajným hlasováním.

Článek 40
Právo volit a být volen v obecních volbách
Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž má bydliště, za stejných
podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

Článek 41
Právo na řádnou správu
1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně,
spravedlivě a v přiměřené lhůtě.
2. Toto právo zahrnuje především:
a)právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě
dotknout;
b)právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a
obchodního tajemství;
c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.
3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států
nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.
4. Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí obdržet odpověď ve stejném
jazyce.

Článek 42

Právo na přístup k dokumentům
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na
přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič.

Článek 43
Evropský veřejný ochránce práv
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo obracet
se na evropského veřejného ochránce práv v případě nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných
subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí.

Článek 44
Petiční právo
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo
k Evropskému parlamentu.

Článek 45
Volný pohyb a pobyt
1. Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.
2. Volný pohyb a pobyt může být v souladu se Smlouvami přiznán státním příslušníkům třetích zemí oprávněně
pobývajícím na území členského státu.

Článek 46
Diplomatická a konzulární ochrana
Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo
na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto
státu.

HLAVA VI
SOUDNICTVÍ

Článek 47
Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces
Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem právo
na účinné prostředky nápravy před soudem.
Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným
soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.

Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění
účinného přístupu ke spravedlnosti.

Článek 48
Presumpce neviny a právo na obhajobu
1. Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.
2. Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.

Článek 49
Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů
1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního
nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době
spáchání trestného činu. Pokud poté, co již byl trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento mírnější
trest.
2. Tento článek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné
podle obecných zásad uznávaných mezinárodním společenstvím.
3. Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu.

Článek 50
Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin
Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za čin, za který již byl v Unii osvobozen nebo odsouzen
konečným trestním rozsudkem podle zákona.

HLAVA VII
OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY

Článek 51
Oblast použití
1. Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a
dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich
uplatňování v souladu se svými pravomocemi, při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách.
2. Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani nevytváří žádnou novou
pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly stanovené ve Smlouvách.

Článek 52
Rozsah a výklad práv a zásad

1. Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu
těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou
nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod
druhého.
2. Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobněji upravena ve Smlouvách, jsou vykonávána za podmínek a v mezích
v nich stanovených.
3. Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních
svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání
tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.
4. Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, musí být
tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi.
5. Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna legislativními a exekutivními akty přijímanými
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí.
Před soudem se jich lze dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.
6. K vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je stanoveno v této listině.
7. Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako pomůcka pro výklad této listiny.

Článek 53
Úroveň ochrany
Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, které
v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo
všechny členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.

Článek 54
Zákaz zneužití práv
Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopustit se
činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listině nebo na jejich omezení ve větším
rozsahu, než tato listina stanoví.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 16 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,
s ohledem na stanovisko Výboru regionů,
v souladu s řádným legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1
Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen
„Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.
(2)Zásady a pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů by bez ohledu na jejich
státní příslušnost nebo bydliště měly respektovat jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu
osobních údajů. Cílem tohoto nařízení je přispět k dotvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva a hospodářské
unie, k hospodářskému a sociálnímu pokroku, k posílení a sblížení ekonomik v rámci vnitřního trhu a k dobrým
životním podmínkám fyzických osob.
(3)Účelem směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4) je harmonizovat právní předpisy o ochraně základních
práv a svobod fyzických osob v souvislosti s činnostmi zpracování a zajistit volný pohyb osobních údajů mezi
členskými státy.
(4)Zpracování osobních údajů by mělo sloužit lidem. Právo na ochranu osobních údajů není právem absolutním; musí
být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v
rovnováze s dalšími základními právy. Toto nařízení ctí všechna základní práva a dodržuje svobody a zásady
uznávané Listinou, jak jsou zakotveny ve Smlouvách, zejména respektování soukromého a rodinného života, obydlí
a komunikace, ochranu osobních údajů, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobodu projevu a
informací, svobodu podnikání, právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, jakož i kulturní, náboženskou
a jazykovou rozmanitost.
(5)Hospodářská a sociální integrace vyplývající z fungování vnitřního trhu vedla ke značnému nárůstu přeshraničních
toků osobních údajů. V celé Unii se zvýšila výměna osobních údajů mezi veřejnými a soukromými aktéry, včetně
fyzických osob, sdružení a podniků. 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.

(6)Rychlý technologický rozvoj a globalizace s sebou přinesly nové výzvy pro oblast ochrany osobních údajů. Rozsah
shromažďování a sdílení osobních údajů významně vzrostl. Technologie umožňují jak soukromým společnostem, tak
orgánům veřejné moci využívat při provádění jejich činností osobní údaje v nebývalém rozsahu. Fyzické osoby stále
častěji své osobní údaje zveřejňují, a to i v globálním měřítku. Technologie změnily ekonomiku i společenský život
a měly by dále usnadňovat volný pohyb osobních údajů v rámci Unie a předávání do třetích zemí a mezinárodním
organizacím a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů.
(7)Tento vývoj vyžaduje pevný a soudržnější rámec pro ochranu osobních údajů v Unii, jenž by se opíral o důsledné
vymáhání práva, a to s ohledem na nezbytnost nastolit důvěru, která umožní rozvoj digitální ekonomiky na celém
vnitřním trhu. Fyzické osoby by měly mít možnost kontrolovat své vlastní osobní údaje. Měla by být posílena právní
a praktická jistota fyzických osob, hospodářských subjektů a orgánů veřejné moci.
(8)Stanoví-li toto nařízení upřesnění nebo omezení svých pravidel právem členského státu, mohou členské státy začlenit
do svého vnitrostátního práva prvky tohoto nařízení, pokud je to nezbytné pro účely soudržnosti a pro učinění
vnitrostátních předpisů srozumitelnými pro osoby, na něž se vztahují.
(9)Ačkoliv cíle a zásady směrnice 95/46/ES nadále platí, nezabránilo to roztříštěnosti v provádění ochrany údajů v celé
Unii, právní nejistotě ani rozšířenému pocitu veřejnosti, že v souvislosti s ochranou fyzických osob existují značná
rizika, zejména pokud jde o činnosti prováděné online. Rozdíly v úrovni ochrany práv a svobod fyzických osob,
zejména práva na ochranu osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů v členských státech mohou
bránit volnému pohybu osobních údajů v rámci Unie. Tyto rozdíly proto mohou být překážkou pro výkon
hospodářských činností na úrovni Unie, mohou narušovat hospodářskou soutěž a bránit orgánům veřejné moci ve
výkonu povinností, které jim ukládají právní předpisy Unie. Tato rozdílná úroveň ochrany je způsobena rozdíly v
provádění a uplatňování směrnice 95/46/ES.
(10)S cílem zajistit soudržnou a vysokou úroveň ochrany fyzických osob a odstranit překážky bránící pohybu osobních
údajů v rámci Unie by měla být úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto
údajů rovnocenná ve všech členských státech. V celé Unii je třeba zajistit soudržné a jednotné uplatňování pravidel
ochrany základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud jde o
zpracování osobních údajů z důvodu splnění právní povinnosti, provádění určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, měly by mít členské státy možnost zachovat či zavést
vnitrostátní předpisy za účelem dále konkretizovat uplatňování pravidel tohoto nařízení. Ve spojení s obecnými
a horizontálními právními předpisy o ochraně údajů provádějícími směrnici 95/46/ES existuje v členských státech
několik právních předpisů specifických pro určitá odvětví v oblastech, ve kterých je třeba přijmout konkrétnější
ustanovení. Toto nařízení rovněž poskytuje členským státům určitý prostor ke stanovení vlastních pravidel, včetně
pravidel pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů („citlivé osobní údaje“). V tomto rozsahu nařízení
nevylučuje, aby právo členského státu stanovilo okolnosti konkrétních situací, při nichž dochází ke zpracování,
včetně přesnějšího určení podmínek, za nichž je zpracování osobních údajů zákonné.
(11)Účinná ochrana osobních údajů v celé Unii vyžaduje nejen posílení a podrobné vymezení práv subjektů údajů a
povinností těch, kdo osobní údaje zpracovávají a o jejich zpracování rozhodují, ale také rovnocenné pravomoci pro
monitorování a zajišťování souladu s pravidly ochrany osobních údajů a rovnocenné sankce za jejich porušování v
členských státech.
(12)Ustanovení čl. 16 odst. 2 Smlouvy o fungování EU zmocňuje Evropský parlament a Radu ke stanovení pravidel o
ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a pravidel o volném pohybu těchto údajů.

(13)Aby byla zajištěna jednotná úroveň ochrany fyzických osob v celé Unii a zamezilo se rozdílům bránícím volnému
pohybu osobních údajů v rámci vnitřního trhu, je nezbytné přijmout nařízení, které poskytne hospodářským
subjektům, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, právní jistotu a transparentnost, které fyzickým
osobám ve všech členských státech zajistí stejnou úroveň práv vymahatelných právními prostředky a správcům a
zpracovatelům uloží povinnosti a úkoly, které zajistí důsledné monitorování zpracování osobních údajů a
rovnocenné sankce ve všech členských státech, jakož i účinnou spolupráci mezi dozorovými úřady jednotlivých
členských států. Řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby volný pohyb osobních údajů v Unii nebyl z důvodů
souvisejících s ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán. Aby byla
zohledněna specifická situace mikropodniků a malých a středních podniků, obsahuje toto nařízení odchylku pro
organizace s méně než 250 zaměstnanci týkající se uchovávání údajů. Kromě toho jsou orgány a instituce Unie,
členské státy a jejich dozorové úřady podporovány v tom, aby specifické potřeby mikropodniků a malých a středních
podniků zohledňovaly při uplatňování tohoto nařízení. Pojem mikropodniky a malé a střední podniky by měl vycházet
z článku 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES (5).
(14)Ochrana poskytovaná tímto nařízením by se měla týkat zpracování osobních údajů fyzických osob bez ohledu na
jejich státní příslušnost nebo bydliště. Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob,
a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické
osoby.
(15)S cílem zabránit vzniku vážného rizika obcházení by ochrana fyzických osob měla být technologicky neutrální a
nezávislá na použitých technologiích. Ochrana fyzických osob by se měla vztahovat jak na automatizované
zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování, pokud jsou tyto údaje uloženy v evidenci nebo do ní mají
být vloženy. Záznamy nebo soubory záznamů ani jejich titulní strany, které nejsou uspořádány podle určených
hledisek, by do oblasti působnosti tohoto nařízení spadat neměly.
(16)Toto nařízení se nevztahuje na otázky ochrany základních práv a svobod nebo volného pohybu osobních údajů v
souvislosti s činnostmi, které nespadají do působnosti práva Unie, jako jsou činnosti týkající se národní bezpečnosti.
Toto nařízení se rovněž nevztahuje na zpracování osobních údajů členskými státy při výkonu činností v rámci
společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie.
(17)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) se vztahuje na zpracování osobních údajů orgány,
institucemi a jinými subjekty Unie. Nařízení (ES) č. 45/2001 a další právní akty Unie týkající se takového zpracování
osobních údajů by měly být uzpůsobeny zásadám a pravidlům zavedeným tímto nařízením a uplatňovány s ohledem
na toto nařízení. S cílem zajistit pevný a soudržný rámec pro ochranu osobních údajů na úrovni Unie by po přijetí
tohoto nařízení měly následovat nezbytné úpravy nařízení (ES) č. 45/2001, aby bylo možné jej uplatňovat zároveň
s tímto nařízením.
(18)Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů fyzickou osobou v rámci činnosti čistě osobní povahy
nebo činnosti prováděné výhradně v domácnosti, a tedy bez jakékoliv souvislosti s profesní nebo obchodní činností.
Činnosti osobní povahy nebo činnosti v domácnosti by mohly zahrnovat korespondenci a vedení adresářů nebo
využívání sociálních sítí a internetu v souvislosti s těmito činnostmi. Toto nařízení se však vztahuje na správce nebo
zpracovatele, kteří pro tyto činnosti osobní povahy či činnosti v domácnosti poskytují prostředky pro zpracování
osobních údajů.
(19)Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení
trestným činům nebo jejich vyšetřování, odhalování či stíhání nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami
pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení a volný pohyb těchto údajů jsou upraveny zvláštním právním aktem

Unie. Proto by se toto nařízení nemělo uplatňovat na činnosti zpracování za těmito účely. Na osobní údaje
zpracovávané orgány veřejné moci podle tohoto nařízení, pokud jsou používány za těmito účely, by se však měl
vztahovat konkrétnější právní akt Unie, totiž směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (7). Členské
státy mohou pověřit příslušné orgány ve smyslu směrnice (EU) 2016/680 i úkoly, které nemusí být nutně prováděny
za účelem předcházení trestným činům a jejich vyšetřování, odhalování či stíhání nebo výkonu trestů, včetně
ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, tak aby zpracování osobních údajů pro tyto
jiné účely v rozsahu, v němž náleží do působnosti práva Unie, spadalo do oblasti působnosti tohoto nařízení.
Pokud jde o zpracování osobních údajů těmito příslušnými orgány pro účely spadající do oblasti působnosti tohoto
nařízení, měly by mít členské státy možnost ponechat v platnosti nebo zavést konkrétnější ustanovení, aby
používání pravidel tohoto nařízení přizpůsobily. Tato ustanovení mohou přesněji určit konkrétní požadavky na
zpracování osobních údajů těmito příslušnými orgány pro uvedené jiné účely, s přihlédnutím k ústavní, organizační
a správní struktuře daného členského státu. Pokud zpracování osobních údajů soukromými subjekty spadá do
oblasti působnosti tohoto nařízení, mělo by toto nařízení členským státům umožnit, aby za určitých podmínek
zákonem omezily některé povinnosti a práva, jestliže takové omezení představuje nezbytné a přiměřené opatření v
demokratické společnosti na ochranu konkrétních důležitých zájmů, včetně veřejné bezpečnosti a předcházení
trestným činům a jejich vyšetřování, odhalování či stíhání nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. To je relevantní například v rámci boje proti praní peněz nebo činností
forenzních laboratoří.
(20)Toto nařízení se mimo jiné vztahuje na činnost soudů a dalších justičních orgánů, a proto by právo Unie nebo
členského státu mohlo stanovit operace a postupy zpracování v souvislosti se zpracováním osobních údajů soudy
a dalšími justičními orgány. Pravomoc dozorových úřadů by neměla zahrnovat zpracování osobních údajů, pokud
soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí, aby byla zajištěna nezávislost soudnictví při plnění soudních
funkcí, včetně rozhodování. Dozor nad takovými operacemi zpracování by mělo být možné svěřit zvláštním
subjektům v rámci justičního systému členského státu, které by zejména měly zajistit soulad s pravidly tohoto
nařízení, posilovat povědomí členů justičních orgánů o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a zabývat se
stížnostmi souvisejícími s takovými operacemi zpracování.
(21)Tímto nařízením není dotčeno uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES (8), zejména pokud
jde o pravidla týkající se odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb uvedená v článcích 12 až 15
uvedené směrnice. Cílem uvedené směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu tím, že zajistí volný
pohyb služeb informační společnosti mezi členskými státy.
(22)Jakékoliv zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v Unii by mělo
být prováděno v souladu s tímto nařízením bez ohledu na to, zda samotné zpracování probíhá v Unii nebo mimo ni.
Provozovna předpokládá účinný a skutečný výkon činnosti prostřednictvím stálého zařízení. Právní forma této
provozovny, ať již jde o pobočku, nebo dceřinou společnost s právní subjektivitou, není v tomto ohledu rozhodujícím
faktorem.
(23)Aby bylo zajištěno, že fyzickým osobám nebude odepřena ochrana, na niž mají podle tohoto nařízení nárok, mělo
by se na zpracování osobních údajů subjektů údajů nacházejících se v Unii uskutečněné správcem nebo
zpracovatelem, jenž není v Unii usazen, vztahovat toto nařízení, pokud činnosti zpracování souvisejí s nabídkou
zboží nebo služeb těmto subjektům údajů bez ohledu na to, zda je spojena s platbou. Aby se určilo, zda takový
správce nebo zpracovatel nabízí zboží nebo služby subjektům údajů nacházejícím se v Unii, je třeba zjistit, zda je
zjevné, že má správce nebo zpracovatel v úmyslu nabízet služby subjektům údajů v jednom nebo více členských
státech v Unii. Zatímco pouhá dostupnost internetových stránek správce, zpracovatele nebo zprostředkovatele v

Unii, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů anebo používání jazyka obecně používaného ve třetí zemi, v
níž je správce usazen, nepostačuje ke zjištění tohoto úmyslu, mohly by faktory, jako je používání jazyka nebo měny
obecně používaných v jednom nebo více členských státech, spolu s možností objednat zboží a služby v tomto jiném
jazyce nebo zmínky o zákaznících či uživatelích nacházejících se v Unii, být zjevným dokladem toho, že správce má
v úmyslu nabízet zboží nebo služby subjektům údajů v Unii.
(24)Na zpracování osobních údajů subjektů údajů nacházejících se v Unii správcem nebo zpracovatelem, který není v
Unii usazen, by se rovněž mělo vztahovat toto nařízení, pokud souvisí s monitorováním chování takových subjektů
údajů v rozsahu, v němž k tomuto chování dochází v Unii. Aby se určilo, zda může být činnost zpracování
považována za monitorování chování subjektu údajů, mělo by být zjištěno, zda jsou fyzické osoby sledovány na
internetu, včetně případného následného použití technik zpracování osobních údajů, které spočívají v profilování
fyzické osoby, zejména za účelem přijetí rozhodnutí, která se jí týkají, nebo za účelem analýzy či odhadu jejích
osobních preferencí, postojů a chování.
(25)Pokud se právo členského státu uplatňuje na základě mezinárodního práva veřejného, mělo by se toto nařízení
vztahovat také na správce, který není usazen v Unii, například na diplomatické misi nebo na konzulárním zastoupení
členského státu.
(26)Zásady ochrany údajů by se měly uplatňovat na všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby. Osobní údaje, na něž byla uplatněna pseudonymizace a jež by mohly být přiřazeny fyzické osobě na
základě dodatečných informací, by měly být považovány za informace o identifikovatelné fyzické osobě. Při
určování, zda je fyzická osoba identifikovatelná, by se mělo přihlédnout ke všem prostředkům, jako je například
výběr vyčleněním, o nichž lze rozumně předpokládat, že je správce nebo jiná osoba použijí pro přímou či nepřímou
identifikaci dané fyzické osoby. Ke stanovení toho, zda lze rozumně předpokládat použití prostředků k identifikaci
fyzické osoby, by měly být vzaty v úvahu všechny objektivní faktory, jako jsou náklady a čas, které si identifikace
vyžádá, s přihlédnutím k technologii dostupné v době zpracování i k technologickému rozvoji. Zásady ochrany
osobních údajů by se proto neměly vztahovat na anonymní informace, totiž informace, které se netýkají
identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, ani na osobní údaje anonymizované tak, že subjekt údajů není
nebo již přestal být identifikovatelným. Toto nařízení se tedy netýká zpracování těchto anonymních informací,
včetně zpracování pro statistické nebo výzkumné účely.
(27)Toto nařízení se nevztahuje na osobní údaje zesnulých osob. Členské státy mohou stanovit pravidla týkající se
zpracování osobních údajů zesnulých osob.
(28)Použití pseudonymizace osobních údajů může omezit rizika pro dotčené subjekty údajů a napomoci správcům a
zpracovatelům splnit jejich povinnosti týkající se ochrany údajů. Výslovné zavedení „pseudonymizace“ v tomto
nařízení nemá za cíl předem vyloučit jakákoliv další opatření týkající se ochrany údajů.
(29)S cílem vytvořit pobídky pro uplatňování pseudonymizace při zpracování osobních údajů by opatření
pseudonymizace při současném umožnění obecné analýzy měla být možná v rámci téhož správce, pokud tento
správce přijal technická a organizační opatření nezbytná k zajištění toho, aby bylo v případě daného zpracování
provedeno toto nařízení a aby doplňkové informace pro přiřazení osobních údajů konkrétnímu subjektu údajů byly
uchovány samostatně. Správce, který zpracovává osobní údaje, by rovněž měl označit oprávněné osoby v rámci
téhož správce.
(30)Fyzickým osobám mohou být přiřazeny síťové identifikátory, které využívají jejich zařízení, aplikace, nástroje a
protokoly, jako například adresy internetového protokolu či identifikátory cookies, nebo jiné identifikátory, jako jsou
štítky pro identifikaci na základě rádiové frekvence. Tímto způsobem mohou být zanechány stopy, které mohou být

zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory a dalšími informacemi, které servery získávají, použity
k profilování fyzických osob a k jejich identifikaci.
(31)Orgány veřejné moci, kterým jsou osobní údaje sdělovány na základě právní povinnosti pro účely výkonu jejich
úředních povinností, jako jsou daňové a celní orgány, finanční vyšetřovací jednotky, nezávislé správní orgány nebo
orgány finančního trhu příslušné pro regulaci trhů s cennými papíry a dohled nad nimi, by neměly být považovány
za příjemce, pokud obdrží osobní údaje, které jsou nezbytné pro provedení konkrétního šetření v obecném zájmu
v souladu s právem Unie či členského státu. Žádost o sdělení osobních údajů zaslaná orgány veřejné moci by měla
být vždy písemná a odůvodněná, měla by se týkat jednotlivého případu a neměla by se vztahovat na celou evidenci
ani vést k propojení evidencí. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci by mělo být v souladu
s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelů zpracování.
(32)Souhlas by měl být dán jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného
a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného
prohlášení, i učiněného elektronicky, nebo ústního prohlášení. Mohlo by se například jednat o zaškrtnutí políčka při
návštěvě internetové stránky, volbu technického nastavení pro služby informační společnosti nebo jiné prohlášení
či jednání, které v této souvislosti jasně signalizuje souhlas subjektu údajů s navrhovaným zpracováním jeho
osobních údajů. Mlčení, předem zaškrtnutá políčka nebo nečinnost by tudíž neměly být považovány za souhlas.
Souhlas by se měl vztahovat na veškeré činnosti zpracování prováděné pro stejný účel nebo stejné účely. Jestliže
má zpracování několik účelů, měl by být souhlas udělen pro všechny. Má-li subjekt údajů vyjádřit souhlas na základě
žádosti podané elektronickými prostředky, musí být žádost jasná a stručná a nesmí zbytečně narušit využívání
služby, pro kterou je souhlas dáván.
(33)Často není možné v době shromažďování osobních údajů v plném rozsahu stanovit účel zpracování osobních údajů
pro účely vědeckého výzkumu. Subjektům údajů by proto mělo být umožněno, aby udělily svůj souhlas ohledně
určitých oblastí vědeckého výzkumu v souladu s uznávanými etickými normami pro vědecký výzkum. Subjekty
údajů by měly mít možnost udělit svůj souhlas pouze pro některé oblasti výzkumu nebo části výzkumných projektů
v rozsahu přípustném pro zamýšlený účel.
(34)Genetické údaje by měly být definovány jako osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků
určité fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby, zejména chromozomů
nebo kyseliny deoxyribonukleové (DNA) či ribonukleové (RNA), anebo z analýzy jiného prvku, která umožňuje získat
rovnocenné informace.
(35)Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním stavem
subjektu údajů, které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném nebo duševním zdraví subjektu
údajů. To zahrnuje informace o dané fyzické osobě shromážděné v průběhu registrace pro účely zdravotní péče
a jejího poskytování dotčené fyzické osobě podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU (9), číslo,
symbol nebo specifický údaj přiřazený fyzické osobě za účelem její jedinečné identifikace pro zdravotnické účely,
informace získané během provádění testů nebo vyšetřování části těla nebo tělesných látek, včetně z genetických
údajů a biologických vzorků, a jakékoliv informace například o nemoci, postižení, riziku onemocnění, anamnéze,
klinické léčbě nebo fyziologickém či biomedicínském stavu subjektu údajů nezávisle na jejich původu, tedy bez
ohledu na to, zda pocházejí například od lékaře nebo jiného zdravotníka, z nemocnice, ze zdravotnického prostředku
či diagnostických testů in vitro.
(36)Hlavní provozovnou správce v Unii by mělo být místo, kde se nachází jeho ústřední správa v Unii, ledaže by
rozhodnutí ohledně účelů a prostředků zpracování osobních údajů byla přijímána v jiné provozovně správce v Unii,
a v tom případě by za hlavní provozovnu měla být považována tato jiná provozovna. Hlavní provozovna správce v

Unii by měla být určena na základě objektivních kritérií. Jedním z nich by měl být účinný a skutečný výkon řídících
činností rozhodujících pro hlavní rozhodnutí ohledně účelů a prostředků zpracování v rámci stálého zařízení. Toto
kritérium by nemělo záviset na tom, zda je zpracování osobních údajů prováděno na tomto místě. Existence a
používání technických prostředků a technologií pro zpracování osobních údajů ani činnosti zpracování nezakládají
samy o sobě hlavní provozovnu, a proto nejsou rozhodujícími kritérii pro její určení. Hlavní provozovna zpracovatele
by měla být místem, kde se nachází jeho ústřední správa v Unii, nebo pokud v Unii nemá ústřední správu, pak
místem, kde jsou v Unii prováděny hlavní činnosti zpracování. V případech týkajících se správce i zpracovatele by
příslušným vedoucím dozorovým úřadem měl i nadále být dozorový úřad členského státu, v němž má správce
hlavní provozovnu, avšak dozorový úřad zpracovatele by měl být považován za dotčený dozorový úřad a účastnit
se postupu spolupráce stanoveného tímto nařízením. Dozorové úřady členského státu nebo členských států, v nichž
má zpracovatel jednu nebo více provozoven, by v žádném případě neměly být považovány za dotčené dozorové
úřady, pokud se návrh rozhodnutí týká pouze správce. Pokud zpracování provádí skupina podniků, měly by být za
hlavní provozovnu této skupiny považována hlavní provozovna řídícího podniku, s výjimkou případů, kdy účely a
způsob zpracování určuje jiný podnik.
(37)Skupina podniků by měla zahrnovat řídící podnik a jím řízené podniky, přičemž řídícím podnikem by měl být podnik,
jenž může uplatňovat dominantní vliv na jiné podniky například na základě vlastnictví, finanční účasti nebo pravidel,
kterými se podnik řídí, či pravomoci prosazovat pravidla týkající se ochrany osobních údajů. Podnik, který vykonává
správu zpracování osobních údajů v podnicích k němu přidružených, by měl být společně s těmito podniky
považován za skupinu podniků.
(38)Děti zasluhují zvláštní ochranu osobních údajů, protože si mohou být méně vědomy dotčených rizik, důsledků a
záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tato zvláštní ochrana by se měla zejména
vztahovat na používání osobních údajů dětí pro účely marketingu nebo vytváření osobnostních či uživatelských
profilů a shromažďování osobních údajů týkajících se dětí při využívání služeb nabízených přímo dětem. Souhlas
nositele rodičovské zodpovědnosti by neměl být nutný v případě preventivních či poradenských služeb nabízených
přímo dětem.
(39)Jakékoliv zpracování osobních údajů by mělo být prováděno zákonným a spravedlivým způsobem. Pro fyzické osoby
by mělo být transparentní, že osobní údaje, které se jich týkají, jsou shromažďovány, používány, konzultovány nebo
jinak zpracovávány, jakož i v jakém rozsahu tyto osobní údaje jsou či budou zpracovány. Zásada transparentnosti
vyžaduje, aby všechny informace a všechna sdělení týkající se zpracování těchto osobních údajů byly snadno
přístupné a srozumitelné a podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Tato zásada se
dotýká zejména informování subjektů údajů o totožnosti správce a účelech zpracování a o dalších záležitostech v
zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k dotčeným fyzickým osobám a jejich práva
získat potvrzení a na sdělení zpracovávaných osobních údajů, které se jich týkají. Fyzické osoby by měly být
upozorněny na to, jaká rizika, pravidla, záruky a práva existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů
a jak mají v souvislosti s tímto zpracováním uplatňovat svá práva. Zejména je zapotřebí, aby konkrétní účely, pro
které jsou osobní údaje zpracovávány, byly jednoznačné a legitimní a aby byly stanoveny v okamžiku
shromažďování osobních údajů. Osobní údaje by měly být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z
hlediska účelů, pro které jsou zpracovávány. Je nezbytné zejména zajistit, aby byla doba, po kterou jsou osobní
údaje uchovávány, omezena na nezbytné minimum. Osobní údaje by měly být zpracovány pouze tehdy, nemůže-li
být účelu zpracování přiměřeně dosaženo jinými prostředky. Aby se zajistilo, že osobní údaje nebudou uchovávány
déle, než je nezbytné, měl by správce stanovit lhůty pro výmaz nebo pravidelný přezkum. Měla by být přijata
veškerá vhodná opatření, aby nepřesné osobní údaje byly opraveny nebo vymazány. Osobní údaje by měly být
zpracovávány způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem

zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich
neoprávněnému použití.
(40)Aby bylo zpracování zákonné, měly by být osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo s
ohledem na nějaký jiný legitimní základ stanovený právními předpisy, buď v tomto nařízení, nebo v jiném právním
předpise Unie nebo členského státu, jak je uvedeno v tomto nařízení, mimo jiné i s ohledem na nezbytnost dodržení
zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo nezbytnost plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů,
nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
(41)Odkazy v tomto nařízení na právní základ či legislativní opatření neznamenají nutně legislativní akt přijatý
parlamentem, aniž jsou dotčeny požadavky vyplývající z ústavního řádu dotčeného členského státu. Tento právní
základ či legislativní opatření by však měly být jasné a přesné a jejich použití by mělo být předvídatelné pro osoby,
na něž se vztahují, jak to vyžaduje judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) a Evropského
soudu pro lidská práva.
(42)Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, měl by být správce schopen prokázat, že subjekt údajů
vyjádřil s danou operací zpracování souhlas. Zejména v případě písemného prohlášení souvisejícího s jinou
skutečností by mělo být pomocí záruk zajištěno, že si je subjekt údajů vědom toho, že dává souhlas a v jakém
rozsahu. V souladu se směrnicí Rady 93/13/EHS (10) by prohlášení o souhlasu navržené správcem mělo být
poskytnuto ve srozumitelném a snadno přístupném znění za použití jasného a jednoduchého jazyka a nemělo by
obsahovat nepřiměřené podmínky. Aby se zajistilo, že souhlas bude informovaný, měl by subjekt údajů znát alespoň
totožnost správce a účely zpracování, k nimž jsou jeho osobní údaje určeny. Souhlas by neměl být považován za
svobodný, pokud subjekt údajů nemá skutečnou nebo svobodnou volbu nebo nemůže souhlas odmítnout nebo
odvolat, aniž by byl poškozen.
(43)S cílem zajistit, aby byl souhlas svobodný, by vyjádření souhlasu nemělo představovat platný právní důvod pro
zpracování osobních údajů ve zvláštním případě, kdy mezi subjektem údajů a správcem existuje jasná
nerovnováha, zejména pokud je správce orgánem veřejné moci, a je tedy nepravděpodobné, že za všech okolností
této konkrétní situace byl souhlas udělen svobodně. Lze předpokládat, že souhlas není svobodný, není-li možné
vyjádřit samostatný souhlas s jednotlivými operacemi zpracování osobních údajů, i když je to v daném případě
vhodné, nebo je-li plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby učiněno závislým na souhlasu, i když to není pro toto
plnění nezbytné.
(44)Zpracování by mělo být zákonné, pokud je nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy nebo úmyslem smlouvu
uzavřít.
(45)Pokud je zpracování prováděno v souladu se zákonnou povinností, která se na správce vztahuje, nebo pokud je
zpracování nezbytné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, mělo by mít toto zpracování
základ v právu Unie nebo členského státu. Toto nařízení nestanoví požadavek zvláštního právního předpisu pro
každé jednotlivé zpracování. Jeden právní předpis jakožto základ pro více operací zpracování údajů založených na
právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo pokud je zpracování nezbytné ke splnění úkolu ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, může být dostačující. Právo Unie nebo členského státu by rovněž mělo stanovit
účel zpracování. Toto právo by dále mohlo upřesnit obecné podmínky nařízení, kterými se řídí zákonnost zpracování
osobních údajů, stanovit podrobnosti týkající se určení správce, typu osobních údajů, které mají být zpracovány,
dotčených subjektů údajů, subjektů, kterým lze osobní údaje sdělit, účelového omezení, doby uložení a dalších
opatření k zajištění zákonného a spravedlivého zpracování. Právo Unie nebo členského státu by rovněž mělo
stanovit, zda by správcem plnícím úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci měl být orgán veřejné
moci nebo jiná veřejnoprávní právnická osoba, nebo pokud je to odůvodněno veřejným zájmem, včetně oblasti

zdraví, jako je veřejné zdraví a sociální ochrana a řízení zdravotnických služeb, fyzická osoba či soukromoprávní
právnická osoba, například profesní sdružení.
(46)Zpracování osobních údajů by mělo být rovněž považováno za zákonné, pokud je nezbytné pro ochranu životně
důležitého zájmu subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Zpracování osobních údajů na základě životně důležitého
zájmu jiné fyzické osoby by mělo v zásadě proběhnout pouze tehdy, pokud zjevně nemůže být založeno na jiném
právním základě. Některé druhy zpracování mohou sloužit jak důležitým důvodům veřejného zájmu, tak životně
důležitým zájmům subjektu údajů, například je-li zpracování nezbytné pro humanitární účely, včetně monitorování
epidemií a jejich šíření nebo v naléhavých humanitárních situacích, zejména v případech přírodních a člověkem
způsobených katastrof.
(47)Oprávněné zájmy správce, včetně správce, jemuž mohou být osobní údaje poskytnuty, nebo třetí strany se mohou
stát právním základem zpracování za předpokladu, že nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektu údajů na základě jeho vztahu se správcem. Tento
oprávněný zájem by mohl být dán například v situaci, kdy existuje relevantní a odpovídající vztah mezi subjektem
údajů a správcem, například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce nebo mu naopak poskytuje služby.
Existenci oprávněného zájmu je v každém případě třeba pečlivě posoudit, včetně toho, zda subjekt údajů může v
okamžiku a v kontextu shromažďování osobních údajů důvodně očekávat, že ke zpracování pro tento účel může
dojít. Zájmy a základní práva subjektu údajů by mohly převážit nad zájmy správce údajů zejména tehdy, jestliže ke
zpracování osobních údajů dochází za okolností, kdy subjekt údajů jejich další zpracování důvodně neočekává.
Jelikož právní základ pro zpracování osobních údajů orgány veřejné moci má upravit zákonodárce právním
předpisem, neměl by se tento právní základ vztahovat na zpracování prováděné orgány veřejné moci při plnění
jejich úkolů. Oprávněným zájmem dotčeného správce údajů je rovněž zpracování osobních údajů nezbytně nutné
pro účely zamezení podvodům. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za
zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.
(48)Správci, kteří jsou součástí skupiny podniků nebo instituce přidružené k ústřednímu orgánu, mohou mít oprávněný
zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, včetně zpracování
osobních údajů zákazníků či zaměstnanců. Obecné zásady pro předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků
do podniku nacházejícího se ve třetí zemi zůstávají nedotčeny.
(49)Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro zajištění bezpečnosti sítě a informací, to
jest schopnosti sítě nebo informačního systému odolávat na dané úrovni spolehlivosti, náhodným událostem nebo
protiprávnímu či zlovolnému jednání ohrožujícímu dostupnost, pravost, správnost a důvěrnost uložených či
předávaných osobních údajů a bezpečnost souvisejících služeb poskytovaných či přístupných prostřednictvím
těchto sítí a systémů, které provádějí orgány veřejné moci, skupiny pro reakci na počítačové hrozby (CERT), skupiny
pro reakci na incidenty v oblasti počítačové bezpečnosti (CSIRT), poskytovatelé elektronických komunikačních sítí
a služeb a poskytovatelé bezpečnostních technologií a služeb, představuje oprávněný zájem dotčeného správce
údajů. 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.
(50)Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly osobní údaje původně shromážděny, by mělo
být povoleno pouze v případě, kdy je slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje původně shromážděny.
V takovém případě není třeba právní základ odlišný od toho, který umožnil shromáždění osobních údajů. Pokud je
zpracování nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen správce, mohou být v právu Unie nebo členského státu určeny a vymezeny úkoly a účely, pro které se

další zpracování považuje za slučitelné a zákonné. Další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro
účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely by mělo být považováno za slučitelné zákonné
operace zpracování. Právní základ pro zpracování osobních údajů podle práva Unie nebo členského státu může
rovněž posloužit jako právní základ pro další zpracování. S cílem zjistit, zda je účel dalšího zpracování slučitelný s
účelem, pro který byly osobní údaje původně shromážděny, by měl správce, po splnění všech požadavků na
zákonnost původního zpracování, vzít mimo jiné v úvahu jakoukoliv vazbu mezi těmito účely a účely zamýšleného
dalšího zpracování, kontext, v němž byly osobní údaje shromážděny, zejména přiměřená očekávání ohledně dalšího
použití osobních údajů, která mají subjekty údajů na základě svého vztahu se správcem, povahu osobních údajů,
důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů a existenci vhodných záruk jak během původních, tak
během zamýšlených dalších operací zpracování.
Pokud subjekt údajů udělil souhlas nebo pokud je zpracování na základě práva Unie nebo členského státu, které
představuje v rámci demokratické společnosti nezbytné a přiměřené opatření s cílem zajistit zejména důležité cíle
obecného veřejného zájmu, měl by správce mít možnost dalšího zpracování osobních údajů bez ohledu na
slučitelnost účelů. V každém případě by mělo být zajištěno, že budou uplatňovány zásady stanovené v tomto
nařízení, a zejména že bude subjekt údajů o těchto jiných účelech a o svých právech, včetně práva vznést námitku,
informován. Oznámení případných trestných činů nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost správcem a předání
dotčených osobních údajů příslušnému orgánu v jednotlivých případech nebo v několika případech týkajících se
téhož trestného činu nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost by mělo být považováno za oprávněný zájem správce.
Avšak takové přenesení oprávněného zájmu správce nebo další zpracování osobních údajů by mělo být zakázáno,
jestliže není slučitelné s povinností mlčenlivosti vyplývající ze zákona či se závaznou povinností zachovávat profesní
či jiné tajemství.
(51)Osobní údaje, které jsou svou povahou obzvláště citlivé z hlediska základních práv a svobod, zasluhují zvláštní
ochranu, jelikož by při jejich zpracování mohla vzniknout závažná rizika pro základní práv a svobody. Mezi tyto
osobní údaje by měly patřit osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, ovšem s tím, že použití slov
„rasový původ“ v tomto nařízení neznamená, že Unie akceptuje teorie, které se pokoušejí určit existenci různých
lidských ras. Zpracování fotografií by nemělo být systematicky považováno za zpracování zvláštních kategorií
osobních údajů, neboť na fotografie se definice biometrických údajů vztahuje pouze v případech, kdy jsou
zpracovávány zvláštními technickými prostředky umožňujícími jedinečnou identifikaci nebo autentizaci fyzické
osoby. Tyto osobní údaje by neměly být zpracovávány, pokud není zpracování povoleno ve zvláštních případech
stanovených tímto nařízením, a to se zohledněním skutečnosti, že v právu členských států mohou být stanovena
zvláštní ustanovení o ochraně údajů s cílem přizpůsobit uplatňování pravidel tohoto nařízení za účelem dodržení
zákonné povinnosti nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen správce. Společně se zvláštními požadavky na takové zpracování by se měly uplatňovat obecné zásady a
další pravidla tohoto nařízení, zejména pokud jde o podmínky pro zákonné zpracování. Odchylky od obecného
zákazu zpracování těchto zvláštních kategorií osobních údajů by měly být výslovně stanoveny mimo jiné v případě,
kdy subjekt údajů poskytuje svůj výslovný souhlas nebo jde-li o zvláštní potřeby, zejména pokud je toto zpracování
prováděno v průběhu oprávněných činností některých sdružení či nadací, jejichž cílem je umožnit výkon základních
svobod.
(52)Je třeba rovněž povolit odchylky od zákazu zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, jsou-li stanoveny v
právu Unie nebo členského státu a chráněny vhodnými zárukami na ochranu osobních údajů a jiných základních
práv, je-li toto zpracování ve veřejném zájmu, zejména zpracování osobních údajů v oblasti pracovního práva a
práva v oblasti sociální ochrany, včetně důchodů, a pro účely zdravotní bezpečnosti, monitorování a varování,
předcházení přenosným chorobám a jiným závažným hrozbám pro zdraví nebo jejich kontroly. Tato odchylka může

být učiněna z důvodů zdraví, včetně veřejného zdraví a řízení zdravotnických služeb, zejména v zájmu zajištění
kvality a hospodárnosti v postupech používaných pro vyřizování nároků na plnění a služby v systému zdravotního
pojištění, nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely. Odchylka by rovněž měla umožnit zpracování těchto osobních údajů v případech, kdy je to
nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním řízení, nebo ve správním či
mimosoudním řízení.
(53)Zvláštní kategorie osobních údajů, které zasluhují vyšší stupeň ochrany, by měly být zpracovávány pouze pro
zdravotní účely, je-li třeba těchto účelů dosáhnout ve prospěch fyzických osob a společnosti jako celku, zejména
v souvislosti s řízením zdravotnických služeb či služeb sociální péče a systémů, což zahrnuje zpracování těchto údajů
vedoucími pracovníky a ústředními vnitrostátními zdravotnickými orgány pro účely kontroly kvality, správy
informací a obecného vnitrostátního a místního dozoru nad systémem zdravotní nebo sociální péče, a zajištění
kontinuity zdravotní nebo sociální péče a přeshraniční zdravotní péče nebo zdravotní bezpečnosti, pro účely
monitorování a varování nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely na základě práva Unie nebo členského státu, které musí být ve veřejném zájmu, jakož i
pro studie prováděné ve veřejném zájmu v oblasti veřejného zdraví. Proto by toto nařízení mělo stanovit
harmonizované podmínky pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů o zdravotním stavu, pokud jde o
zvláštní potřeby, zejména je-li zpracování takových údajů prováděno pro určité účely související se zdravím osobou
vázanou profesním tajemstvím podle právních předpisů. Právo Unie nebo členského státu by mělo stanovit zvláštní
a vhodná opatření s cílem chránit základní práva a osobní údaje fyzických osob. Členské státy by měly mít možnost
zachovat nebo zavést další podmínky, včetně omezení, pokud jde o zpracování genetických údajů, biometrických
údajů či údajů o zdravotním stavu. To by však nemělo omezovat volný pohyb osobních údajů v rámci Unie, pokud
se tyto podmínky uplatní na přeshraniční zpracování takových údajů.
(54)Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví může být nezbytné zpracovávat zvláštní kategorie osobních
údajů bez souhlasu subjektu údajů. Toto zpracování by mělo podléhat vhodným a zvláštním opatřením s cílem
chránit práva a svobody fyzických osob. V této souvislosti by mělo být „veřejné zdraví“ vykládáno ve smyslu definice
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 (11), totiž jako veškeré prvky týkající se zdraví, zejména
zdravotní stav včetně nemocnosti a zdravotního postižení, determinanty ovlivňující tento zdravotní stav, potřeby
zdravotní péče, prostředky přidělené na zdravotní péči, poskytování zdravotní péče a její všeobecná dostupnost,
výdaje na zdravotní péči a její financování a příčiny úmrtnosti. Takové zpracování údajů o zdravotním stavu
z důvodu veřejného zájmu by nemělo vést k tomu, aby třetí strany, jako jsou zaměstnavatelé nebo pojišťovny a
bankovní společnosti, zpracovávaly osobní údaje pro jiné účely.
(55)Zpracování osobních údajů orgány veřejné moci za účelem dosažení cílů úředně uznaných náboženských sdružení,
které jsou stanoveny ústavním právem nebo mezinárodním právem veřejným, se uskutečňuje z důvodů veřejného
zájmu.
(56)Pokud v rámci činností spojených s volbami je pro fungování demokratického systému v členském státě nezbytné,
aby politické strany shromažďovaly údaje o politických názorech osob, může být zpracování těchto osobních údajů
povoleno z důvodu veřejného zájmu za předpokladu, že jsou stanoveny vhodné záruky.
(57)Pokud správce zpracovává osobní údaje, které mu neumožňují identifikovat fyzickou osobu, neměl by být povinen
získat dodatečné informace pro zjištění totožnosti subjektu údajů výlučně za účelem dosažení souladu s některým
ustanovením tohoto nařízení. Správce by však neměl odmítnout převzít dodatečné informace poskytnuté subjektem
údajů s cílem podpořit výkon jeho práv. Součástí identifikace by měla být digitální identifikace subjektu údajů,

například prostřednictvím mechanismu autentizace na základě stejných pověřovacích údajů, které subjekt údajů
používá pro přihlášení k on-line službám poskytovaným správcem údajů.
(58)Zásada transparentnosti vyžaduje, aby všechny informace určené veřejnosti nebo subjektu údajů byly stručné,
snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků a ve
vhodných případech navíc i vizualizace. Pokud budou tyto informace určeny veřejnosti, mohly by být poskytovány
v elektronické podobě, například prostřednictvím internetových stránek. To platí obzvláště v situacích, kdy zapojení
celé řady aktérů a technologická složitost znesnadňují subjektu údajů, aby věděl a porozuměl tomu, zda jsou
shromažďovány jeho osobní údaje a kdo a za jakým účelem je shromažďuje, jako je reklama na internetu. Jelikož
děti zasluhují zvláštní ochranu, měly by být v případech, kdy je na ně zpracování zaměřeno, všechny informace
a sdělení podávány za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků, aby jim děti snadno porozuměly.
(59)Je třeba stanovit postupy, které by usnadnily výkon práv subjektů údajů podle tohoto nařízení, včetně mechanismů
pro podávání žádostí a případně bezplatného obdržení přístupu k osobním údajům a opravy nebo výmazu osobních
údajů a pro uplatnění práva vznést námitku. Správce by měl rovněž zajistit podmínky pro to, aby žádosti mohly být
podávány elektronicky, zejména v případě zpracování osobních údajů elektronickými prostředky. Správci by měla
být uložena povinnost reagovat na žádosti subjektu údajů bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce
a uvést důvody v případě, že nemá v úmyslu těmto žádostem vyhovět.
(60)Zásady spravedlivého a transparentního zpracování vyžadují, aby byl subjekt údajů informován o probíhající
operaci zpracování a jejích účelech. Správce by měl subjektu údajů poskytnout veškeré další informace nezbytné
pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a kontextu,
v němž jsou osobní údaje zpracovávány. Subjekt údajů by měl být dále informován o profilování a o jeho důsledcích.
Pokud jsou osobní údaje získávány od subjektu údajů, měl by subjekt údajů být rovněž informován, zda je povinen
tyto údaje poskytnout, a o důsledcích jejich případného neposkytnutí. Tyto informace mohou být doplněny
standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasně čitelným způsobem
přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické podobě, měly by být strojově
čitelné.
(61)Informování subjektu údajů o tom, že jsou zpracovávány jeho osobní údaje, by mělo proběhnout v okamžiku jejich
shromáždění od subjektu údajů, nebo pokud jsou získávány z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě v závislosti na
okolnostech případu. Jestliže mohou být osobní údaje oprávněně sděleny jinému příjemci, měl by být subjekt údajů
informován o jejich prvním sdělení tomuto příjemci. Pokud správce hodlá osobní údaje zpracovat pro jiný účel, než
je účel, pro který byly shromážděny, měl by poskytnout subjektu údajů informace o tomto jiném účelu a další
nezbytné informace ještě před uvedeným dalším zpracováním. Pokud z důvodu využití různých zdrojů nemůže být
subjektu údajů sdělen původ osobních údajů, měly by být poskytnuty obecné informace.
(62)Povinnost poskytnout informace však není třeba ukládat v případech, kdy subjekt údajů již uvedené informace má,
nebo kdy zaznamenání či zpřístupnění osobních údajů je výslovně stanoveno právními předpisy, nebo kdy
poskytnutí těchto informací subjektu údajů není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Poskytnutí informací
by mohlo vyžadovat neúměrné úsilí zejména tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. V tomto ohledu by se mělo
přihlédnout k počtu subjektů údajů, ke stáří osobních údajů a k přijatým vhodným zárukám.
(63)Subjekt údajů by měl mít právo na přístup ke shromážděným osobním údajům, které se ho týkají, a měl by moci
toto právo snadno a v přiměřených odstupech uplatňovat, aby byl o jejich zpracování informován a mohl si ověřit
jeho zákonnost. To zahrnuje právo subjektů údajů na přístup k 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 veškeré léčbě a provedených ošetřeních nebo zákrocích. Každý subjekt údajů by proto
měl mít právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně
období, po které budou uchovávány, kdo jsou příjemci osobních údajů, v čem spočívá logika automatizovaného
zpracování osobních údajů a jaké mohou být důsledky takového zpracování přinejmenším v případech, kdy je
zpracování založeno na profilování. Je-li to možné, měl by mít správce možnost poskytnout dálkový přístup
k bezpečnému systému, který by subjektu údajů umožnil přímý přístup k jeho osobním údajům. Tímto právem by
neměla být nepříznivě dotčena práva ani svobody ostatních, například obchodní tajemství nebo duševní vlastnictví
a zejména autorské právo chránící programové vybavení. Zohlednění těchto skutečností by ovšem nemělo vést k
tomu, že by subjektu údajů bylo odepřeno poskytnutí všech informací. Pokud správce zpracovává velké množství
informací týkajících se subjektu údajů, měl by mít možnost před poskytnutím informací požádat subjekt údajů, aby
konkrétně uvedl, kterých informací nebo činností zpracování se jeho žádost týká.
(64)Správce by měl využít všech vhodných opatření k ověření identity subjektu údajů, který žádá o přístup, zejména
v souvislosti s on-line službami a síťovými identifikátory. Správce by neměl uchovávat osobní údaje pouze za tím
účelem, aby mohl reagovat na případné žádosti.
(65)Fyzická osoba by měla mít právo na opravu osobních údajů, které se jí týkají, a „právo být zapomenuta“, pokud
uchovávání těchto údajů porušuje toto nařízení nebo právo Unie či členského státu, které se na správce vztahuje.
Subjekt údajů by zejména měl mít právo na to, aby jeho osobní údaje byly vymazány a nebyly dále zpracovávány,
pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud subjekt údajů
odvolal svůj souhlas se zpracováním nebo pokud vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají,
anebo pokud je zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením z jiných důvodů. Toto právo je
obzvláště důležité v případech, kdy subjekt údajů dal svůj souhlas v dětském věku a nebyl si plně vědom rizik
spojených se zpracováním a později chce tyto osobní údaje zejména na internetu odstranit. Subjekt údajů by měl
mít možnost toto právo uplatnit bez ohledu na skutečnost, že již není dítě. Další uchovávání osobních údajů by však
mělo být zákonné, pokud je to nezbytné k uplatnění práva svobody projevu a informací, z důvodu splnění právní
povinnosti, provádění určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
či historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
(66)Aby bylo v internetovém prostředí posíleno právo být zapomenut, mělo by být rozšířeno právo na výmaz tím, že
by správce, který zveřejnil osobní údaje, měl povinnost informovat správce, kteří osobní údaje zpracovávají, aby
vymazali veškeré odkazy na dané osobní údaje či veškeré jejich kopie nebo replikace. Přitom by měl správce učinit
vhodné kroky, s přihlédnutím k dostupné technologii a prostředkům, které má k dispozici, včetně uplatňování
technických opatření, s cílem informovat správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, o žádosti subjektu údajů.
(67)Způsoby, jak omezit zpracování osobních údajů, by mohly mimo jiné zahrnovat dočasný přesun vybraných údajů
do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných osobních údajů uživatelům nebo dočasné odstranění
zveřejněných údajů z internetových stránek. V systémech automatizovaného zpracování by omezení zpracování
mělo být v zásadě zajištěno technickými prostředky tak, aby se na osobní údaje již nevztahovaly žádné další operace
zpracování a aby nemohly být změněny. Skutečnost, že zpracování osobních údajů je omezeno, by měla být v
systému jasně vyznačena..
(68)Aby měl subjekt údajů větší kontrolu nad svými údaji, měl by v případě, kdy se osobní údaje zpracovávají
automatizovaně, mít též právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a jež poskytl správci, ve strukturovaném,
běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu a předat je jinému správci. Správce údajů je třeba
podporovat v rozvíjení interoperabilních formátů umožňujících přenositelnost údajů. Toto právo by se mělo uplatnit

v případě, kdy subjekt údajů poskytl osobní údaje na základě svého souhlasu, nebo pokud je zpracování potřebné
za účelem plnění smlouvy. Nemělo by se uplatňovat v případě, kdy je zpracování založeno na jiném právním
důvodu, než je souhlas nebo smlouva. Vzhledem ke své povaze by toto právo nemělo být uplatňováno vůči
správcům, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci výkonu veřejné moci. Proto by se nemělo uplatňovat v případě,
kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo pro
vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. Právo subjektu údajů
předat nebo obdržet osobní údaje, které se ho týkají, by nemělo zakládat povinnost správců zavést nebo zachovávat
technicky kompatibilní systémy zpracování. Pokud se určitý soubor osobních údajů týká více než jednoho subjektu
údajů, neměla by právem obdržet osobní údaje být dotčena práva a svobody jiných subjektů údajů podle tohoto
nařízení. Tímto právem by dále nemělo být dotčeno právo subjektu údajů dosáhnout výmazu osobních údajů
a omezení uvedeného práva, jak je stanoveno v tomto nařízení, a zejména by toto právo nemělo znamenat výmaz
osobních údajů týkajících se daného subjektu údajů, které tento subjekt údajů poskytl v rámci plnění smlouvy, v
rozsahu, v němž jsou tyto osobní údaje nezbytné pro plnění dané smlouvy, a po dobu nezbytně nutnou pro toto
plnění. Pokud je to technicky možné, měl by mít subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo
jedním správcem správci jinému.
(69)Pokud mohou být osobní údaje zákonně zpracovávány, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů
vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo z důvodu
oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, měl by každý dotčený subjekt údajů přesto mít právo vznést námitku
proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Mělo by být povinností správce, aby
prokázal, že jeho závažné oprávněné zájmy převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu
údajů.
(70)Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, měl by mít subjekt údajů právo kdykoli bezplatně
vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s daným přímým
marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování. Na toto právo by měl být subjekt údajů výslovně
upozorněn a toto právo by mělo být uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.
(71)Subjekt údajů by měl mít právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, a to včetně opatření, které hodnotí osobní
aspekty týkající se jeho osoby, vychází výlučně z automatizovaného zpracování a které má pro něj právní účinky
nebo se jej podobně významně dotýká, jako jsou automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr nebo postupy
elektronického náboru bez jakéhokoliv lidského zásahu. Takové zpracování zahrnuje „profilování“, jehož podstatou
je jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů hodnotící osobní aspekty vztahující se k fyzické
osobě, zejména za účelem analýzy či předvídání aspektů souvisejících s pracovním výkonem subjektu údajů, jeho
ekonomickou situací, zdravotním stavem, osobními preferencemi nebo zájmy, spolehlivostí nebo chováním, místem
pobytu či pohybu, pokud má pro něj právní účinky nebo se jí podobným způsobem významně dotýká. Rozhodování
založené na takovém zpracování, včetně profilování, by však mělo být umožněno, pokud jej výslovně povoluje
právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, mimo jiné pro účely monitorování podvodů a
daňových úniků a jejich předcházení, jež jsou v souladu s předpisy, normami a doporučeními orgánů Unie nebo
vnitrostátních dozorových úřadů, a s cílem zajistit bezpečnost a spolehlivost služby poskytované správcem, nebo
pokud je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo pokud k tomu subjekt
údajů dal svůj výslovný souhlas. V každém případě by se na takové zpracování měly vztahovat vhodné záruky, které
by měly zahrnovat konkrétní informování subjektu údajů a právo na lidský zásah, na vyjádření svého názoru, na
získání vysvětlení o rozhodnutí učiněném po takovém posouzení a na napadnutí tohoto rozhodnutí. Toto opatření
by se nemělo týkat dítěte.

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů a s přihlédnutím ke
konkrétním okolnostem a souvislostem, za kterých se dané osobní údaje zpracovávají, by měl správce použít
vhodné matematické nebo statistické postupy profilování, zavést technická a organizační opatření, která zejména
zajistí opravu faktorů vedoucích k nepřesnosti osobních údajů a minimalizaci rizika chyb, a zabezpečit osobní údaje
takovým způsobem, který zohledňuje potenciální rizika pro zájmy a práva subjektu údajů a který mimo jiné
předchází diskriminačním účinkům vůči fyzickým osobám na základě rasy nebo etnického původu, politických
názorů, náboženského vyznání nebo přesvědčení, členství v odborech, genetických údajů nebo zdravotního stavu
či sexuální orientace nebo předchází přijímání opatření, jež mají takové účinky. Automatizované rozhodování a
profilování založené na zvláštních kategoriích osobních údajů by mělo být povoleno pouze za určitých podmínek.
(72)Na profilování se vztahují pravidla tohoto nařízení pro zpracování osobních údajů, jako jsou právní důvody
zpracování nebo zásady ochrany údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zřízený tímto nařízením (dále
jen „sbor“) by měl mít možnost vydat v této souvislosti pokyny.
(73)Právo Unie nebo členského státu může uložit omezení určitých zásad a práva na informace, na přístup a na opravu
nebo na výmaz osobních údajů, práva na přenositelnost osobních údajů, práva vznést námitku, rozhodnutí
založených na profilování, jakož i omezení týkající se oznamování případů porušení zabezpečení 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 předcházení trestným činům nebo jejich vyšetřování či stíhání nebo
výkon trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, a pro předcházení
porušování deontologických pravidel regulovaných povolání a jejich vyšetřování a stíhání, pro jiné významné cíle
obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména jedná-li se o důležitý hospodářský či finanční zájem
Unie nebo členského státu, vedení veřejných rejstříků z důvodů obecného veřejného zájmu, dalšího zpracování
archivovaných osobních údajů s cílem poskytnout konkrétní informace související s politickým chováním za
bývalého totalitního režimu nebo s ohledem na ochranu subjektu údajů či práv a svobod ostatních, včetně sociální
ochrany, veřejného zdraví a humanitárních účelů. Tato omezení by měla být v souladu s požadavky stanovenými v
Listině a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
(74)Měla by být stanovena odpovědnost správce za jakékoliv zpracování osobních údajů prováděné správcem nebo pro
něj. Správce by měl být zejména povinen zavést vhodná a účinná opatření a být schopen doložit, že činnosti
zpracování jsou v souladu s tímto nařízením, včetně účinnosti opatření. Tato opatření by měla zohledňovat povahu,
rozsah, kontext a účely zpracování a riziko pro práva a svobody fyzických osob.
(75)Různě pravděpodobná a závažná rizika pro práva a svobody fyzických osob mohou vyplynout ze zpracování
osobních údajů, které by mohlo vést k fyzické, hmotné nebo nehmotné újmě, zejména v případech, kdy by
zpracování mohlo vést k diskriminaci, krádeži či zneužití identity, finanční ztrátě, poškození pověsti, ztrátě
důvěrnosti osobních údajů chráněných služebním tajemstvím, neoprávněnému zrušení pseudonymizace nebo
jakémukoliv jinému významnému hospodářskému či společenskému znevýhodnění, kdy by subjekty údajů mohly
být zbaveny svých práv a svobod nebo možnosti kontrolovat své osobní údaje, kdy jsou zpracovávány osobní údaje,
které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém
přesvědčení nebo členství v odborech, kdy jsou zpracovávány genetické údaje či údaje o zdravotním stavu či
sexuálním životě nebo odsouzení v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření, kdy
jsou za účelem vytvoření či využití osobních profilů vyhodnocovány osobní aspekty, zejména prostřednictvím
analýzy nebo odhadu aspektů týkajících se pracovních výsledků, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních
preferencí nebo zájmů, spolehlivosti nebo chování, místa pobytu a pohybu, kdy jsou zpracovávány osobní údaje

zranitelných osob, především dětí, nebo kdy je zpracováván velký objem osobních údajů a zpracování se dotýká
velkého počtu subjektů údajů.
(76)Pravděpodobnost a závažnost rizika pro práva a svobody subjektu údajů by měly být určeny na základě povahy,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování. Riziko by mělo být hodnoceno na základě objektivního posouzení, které
stanoví, zda operace zpracování představují riziko či vysoké riziko.
(77)Pokyny pro zavádění vhodných opatření a pro prokázání souladu s požadavky tímto správcem nebo zpracovatelem,
zejména pokud jde o zjištění rizika souvisejícího se zpracováním, jeho posouzení z hlediska původu, povahy,
pravděpodobnosti a závažnosti, a stanovení osvědčených postupů ke snížení rizika by mohly být stanoveny zejména
prostřednictvím schválených kodexů chování, schválených osvědčení, pokynů sboru nebo doporučení pověřence
pro ochranu osobních údajů. Sbor může rovněž vydávat pokyny týkající se operací zpracování, u nichž se má za to,
že je nepravděpodobné, že by mohly představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a stanovit,
jaká opatření mohou být v takových případech k řešení podobného rizika postačující.
(78)Pro ochranu práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je třeba přijmout vhodná
technická a organizační opatření, aby se zajistilo splnění požadavků vyplývajících z tohoto nařízení. Aby správce
mohl doložit soulad s tímto nařízením, měl by přijmout vnitřní koncepce a zavést opatření, která dodržují zejména
zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů. Tato opatření by mohla mimo jiné spočívat v minimalizaci
zpracování osobních údajů, co nejrychlejší pseudonymizaci osobních údajů, transparentnosti s ohledem na funkce
a zpracování osobních údajů, umožnění subjektům údajů monitorovat zpracování osobních údajů a umožnění
správcům vytvářet a zlepšovat bezpečnostní prvky. Pokud jde o vývoj, koncepci, výběr a používání aplikací, služeb
a produktů, které jsou založeny na zpracování osobních údajů nebo osobní údaje za účelem plnění svých funkcí
zpracovávají, je třeba zhotovitele těchto produktů, služeb a aplikací vybízet k tomu, aby při vývoji a koncipování
těchto produktů, služeb a aplikací zohledňovali právo na ochranu údajů a brali náležitý ohled na stav techniky s
cílem zajistit, aby správci a zpracovatelé mohli plnit své povinnosti v oblasti ochrany údajů. Zásady záměrné a
standardní ochrany osobních údajů by rovněž měly být zohledněny v souvislosti s veřejnými zakázkami.
(79)Ochrana práv a svobod subjektů údajů i odpovědnost správců a zpracovatelů, mimo jiné pokud jde o jejich
monitorování a opatření vůči nim přijímaná dozorovými úřady, vyžadují, aby bylo jasně určeno, kdo má plnit
jednotlivé povinnosti stanovené v tomto nařízení, včetně případů, kdy správce určuje účely a prostředky zpracování
společně s jinými správci nebo kdy je operace zpracování prováděna pro správce.
(80)Pokud správce nebo zpracovatel, který není usazen v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů údajů, které se
nacházejí v Unii, a tyto činnosti zpracování souvisejí s nabídkou zboží nebo služeb takovým subjektům údajů v Unii
bez ohledu na to, zda je vyžadována platba subjektu údajů, nebo souvisejí s monitorováním jejich chování v
rozsahu, v němž k tomuto chování dochází v Unii, měl by daný správce nebo zpracovatel jmenovat svého zástupce,
ledaže by dotčené zpracování bylo příležitostné, nezahrnovalo by rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních
údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů a bylo by nepravděpodobné,
že by s ohledem na svou povahu, souvislosti, rozsah a účely mohlo toto zpracování představovat riziko pro práva
a svobody fyzických osob, nebo ledaže by správce byl orgánem veřejné moci nebo veřejným subjektem. Zástupce
by měl jednat jménem správce nebo zpracovatele a může se něj obracet kterýkoliv dozorový úřad. Zástupce by měl
být výslovně jmenován na základě písemného zmocnění správcem nebo zpracovatelem, aby jednal jejich jménem
v souvislosti s povinnostmi správce nebo zpracovatele stanovenými tímto nařízením. Jmenováním tohoto zástupce
není dotčena odpovědnost správce nebo zpracovatele podle tohoto nařízení. Zástupce by měl vykonávat své úkoly
podle zmocnění uděleného správcem nebo zpracovatelem, mimo jiné by měl spolupracovat s příslušnými

dozorovými úřady při jakémkoliv úkonu prováděném s cílem zajistit soulad s tímto nařízením. Vůči jmenovanému
zástupci by se v případě neplnění povinností správcem nebo zpracovatelem mělo uplatnit vymáhací řízení.
(81)Aby byl zajištěn soulad s požadavky tohoto nařízení v případě zpracování prováděného zpracovatelem jménem
správce, měl by správce zpracováním pověřit pouze zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky, zejména pokud
jde o odborné znalosti, spolehlivost a zdroje, že zavedou technická a organizační opatření, která budou splňovat
požadavky tohoto nařízení, včetně požadavků na bezpečnost zpracování. Jednou z možností, jak prokázat, že
správce plní příslušné povinnosti, je dodržování schváleného kodexu chování nebo schváleného mechanismu pro
vydávání osvědčení zpracovatelem. Provádění zpracování zpracovatelem by se mělo řídit smlouvou nebo jiným
právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které by zavazovaly zpracovatele vůči správci a v nichž by
byl stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účely zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů
údajů, s přihlédnutím ke konkrétním úkolům a povinnosti zpracovatele v souvislosti se zpracováním, jež má být
provedeno, a riziko pro práva a svobody subjektů údajů. Správce a zpracovatel se mohou rozhodnout, že použijí
individuální smlouvu nebo standardní smluvní ustanovení, která přijme buď přímo Komise, nebo dozorový úřad
v souladu s mechanismem jednotnosti a poté Komise. Po dokončení zpracování jménem správce by zpracovatel měl
na základě rozhodnutí správce osobní údaje vrátit nebo vymazat, jestliže se nepožaduje uložení osobních údajů
podle práva Unie nebo členského státu, které se na zpracovatele vztahuje.
(82)Aby správce nebo zpracovatel doložil soulad s tímto nařízením, měl by vést záznamy o činnostech zpracování, za
které odpovídá. Každý správce a zpracovatel by měl být povinen spolupracovat s dozorovým úřadem a na jeho
žádost mu tyto záznamy zpřístupnit, aby na jejich základě mohly být tyto operace zpracování monitorovány.
(83)V zájmu zachování bezpečnosti a zabránění zpracování, které by bylo v rozporu s tímto nařízením, by měl správce
nebo zpracovatel posoudit rizika spojená se zpracováním a přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik, například
šifrování. Tato opatření by měla zajistit náležitou úroveň bezpečnosti, včetně důvěrnosti, s ohledem na stav
techniky, náklady na provedení v souvislosti s rizikem a povahu osobních údajů, které mají být chráněny. Při
posuzování rizik pro zabezpečení osobních údajů by se měla vzít v úvahu rizika, která zpracování představuje, jako
jsou náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměnění, neoprávněné zpřístupnění nebo zpřístupnění předaných,
uložených nebo jiným způsobem zpracovaných osobních údajů, které by mohly zejména vést k fyzické, hmotné
nebo nehmotné újmě.
(84)S cílem přispět k zajištění souladu s tímto nařízením v případech, kdy je pravděpodobné, že operace zpracování
budou představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, by měl být správce odpovědný za provedení
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, aby vyhodnotil zejména původ, povahu, zvláštnost a závažnost tohoto
rizika. Výsledek posouzení by měl být zohledněn při rozhodování o vhodných opatřeních, která by měla být přijata
s cílem prokázat, že zpracování osobních údajů je v souladu s tímto nařízením. Pokud z posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů vyplývá, že operace zpracování představují vysoké riziko, které správce nemůže vhodnými
opatřeními zmírnit, s ohledem na dostupné technologie a náklady na provedení, měl by být před zpracováním
konzultován dozorový úřad.
(85)Není-li porušení zabezpečení osobních údajů řešeno náležitě a včas, může to fyzickým osobám způsobit fyzickou,
hmotnou či nehmotnou újmu, jako je ztráta kontroly nad jejich osobními údaji nebo omezení jejich práv,
diskriminace, krádež nebo zneužití identity, finanční ztráta, neoprávněné zrušení pseudonymizace, poškození
pověsti, ztráta důvěrnosti osobních údajů chráněných služebním tajemstvím nebo jakékoliv jiné významné
hospodářské či společenské znevýhodnění dotčených fyzických osob. Jakmile se tedy správce o porušení
zabezpečení osobních údajů dozví, měl by je bez zbytečného odkladu, a je-li to možné, do 72 hodin poté, co se o
něm dozvěděl, ohlásit příslušnému dozorovému úřadu, ledaže může v souladu se zásadou odpovědnosti doložit, že

je nepravděpodobné, že by dané porušení zabezpečení osobních údajů mělo za následek riziko pro práva a svobody
fyzických osob. Není-li toto ohlášení možné učinit do 72 hodin, měly by být spolu s ním uvedeny důvody zpoždění
a informace mohou být poskytnuty postupně bez zbytečného dalšího prodlení.
(86)Správce by měl porušení zabezpečení osobních údajů oznámit subjektu údajů bez zbytečného prodlení, pokud je
pravděpodobné, že toto porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzické osoby, aby mohl
učinit nezbytná opatření. V oznámení by měla být popsána povaha daného případu porušení zabezpečení osobních
údajů a obsažena doporučení pro dotčenou fyzickou osobu, jak případné nežádoucí účinky zmírnit. Tato oznámení
by měla být subjektům údajů učiněna, jakmile je to proveditelné, v úzké spolupráci s dozorovým úřadem a v souladu
s pokyny tohoto úřadu nebo jiných příslušných orgánů (například donucovacích orgánů). Například v případě
potřeby zmírnit bezprostřední riziko způsobení újmy je nutné tuto skutečnost subjektům údajů neprodleně oznámit,
zatímco v situaci, kdy je zapotřebí zavést vhodná opatření s cílem zabránit tomu, aby porušení zabezpečení
osobních údajů pokračovalo nebo aby docházelo k podobným případům porušení, může být opodstatněna delší
lhůta.
(87)Mělo by být zjištěno, zda byla zavedena veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby se okamžitě
stanovilo, zda došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, a aby byly dozorový úřad a subjekt údajů neprodleně
informovány. Skutečnost, že oznámení bylo provedeno bez zbytečného odkladu, se stanoví zejména s ohledem na
povahu a závažnost daného porušení zabezpečení osobních údajů a jeho důsledky a nežádoucí účinky pro subjekt
údajů. Toto oznámení může vést k zásahu dozorového úřadu v souladu s jeho úkoly a pravomocemi stanovenými
v tomto nařízení.
(88)Při vytváření podrobných pravidel týkajících se formátu a postupů ohlašování případů porušení zabezpečení
osobních údajů by měly být náležitě zohledněny okolnosti porušení, včetně otázky, zda byly osobní údaje chráněny
vhodnými technickými opatřeními, jež pravděpodobnost zneužití totožnosti a jiných forem zneužívání účinně
omezují. Tato pravidla a postupy by navíc měly vzít v úvahu oprávněné zájmy donucovacích orgánů v případech,
kdy by předčasné zpřístupnění mohlo zbytečně ztížit vyšetřování okolností porušení zabezpečení osobních údajů.
(89)Směrnice 95/46/ES stanovila obecnou povinnost ohlašovat zpracování osobních údajů dozorovým úřadům. Tato
povinnost přináší administrativní a finanční zátěž, avšak nepřispěla ve všech případech ke zlepšení ochrany
osobních údajů. Proto by měla být tato nerozlišená obecná ohlašovací povinnost zrušena a nahrazena účinnými
postupy a mechanismy, které by se místo toho zaměřily na takové typy operací zpracování, jež mohou s ohledem
na svou povahu, rozsah, kontext a účely představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Mezi tyto
typy operací zpracování mohou patřit ty, při nichž jsou zejména používány nové technologie, nebo které jsou zcela
nového druhu a u nichž správce dosud neprovedl posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, nebo které se staly
nezbytnými z důvodu času, který uplynul od prvotního zpracování.
(90)V těchto případech by měl správce před zpracováním provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů s cílem
posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost vysokého rizika a zohlednit přitom povahu, rozsah, kontext a
účely zpracování a zdroje rizika. Toto posouzení vlivu by mělo zejména obsahovat zamýšlená opatření, záruky a
mechanismy pro snížení tohoto rizika, pro zajištění ochrany osobních údajů a prokázání souladu s tímto nařízením.
(91)To by mělo platit zejména pro rozsáhlé operace zpracování, jež mají sloužit ke zpracování značného množství
osobních údajů na regionální, celostátní nebo nadnárodní úrovni, jež by mohly mít dopad na velký počet subjektů
údajů a u nichž je pravděpodobné, že budou představovat vysoké riziko, například vzhledem k jejich citlivosti, pokud
se v souladu s dosaženou úrovní technických znalostí použije ve velkém rozsahu nová technologie, jakož i pro jiné
operace zpracování, které představují vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zejména v případech, kdy
s ohledem na tyto operace je pro subjekty údajů obtížnější uplatnit svá práva. Posouzení vlivu na ochranu osobních

údajů by mělo být vypracováno i v případech, kdy se osobní údaje zpracovávají za účelem přijetí rozhodnutí o
konkrétních fyzických osobách v návaznosti na jakékoliv systematické a rozsáhlé hodnocení osobních aspektů
týkajících se fyzických osob na základě profilování těchto údajů nebo v návaznosti na zpracování zvláštních kategorií
osobních údajů, biometrických údajů, nebo údajů o odsouzení v trestních věcech a o trestných činech či souvisejících
bezpečnostních opatřeních. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je rovněž zapotřebí v případě monitorování
veřejně přístupných prostor prováděného ve velkém rozsahu, zejména pokud se k němu používá optických
elektronických přístrojů, nebo v případě jakýchkoliv jiných operací, kdy má příslušný dozorový úřad za to, že je
pravděpodobné, že zpracování bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zejména
proto, že tyto úkony brání subjektům údajů v uplatňování některého z jejich práv nebo v používání některé služby
či smlouvy, nebo proto, že jsou prováděny systematicky a ve velkém rozsahu. Zpracování osobních údajů by nemělo
být považováno za zpracování velkého rozsahu, pokud se jedná o zpracování osobních údajů pacientů nebo klientů
jednotlivými lékaři, zdravotníky nebo právníky. V takových případech by posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
nemělo být povinné.
(92)Za určitých okolností může být přiměřené a účelné, aby byl předmět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
širší a nevztahoval se pouze na jeden projekt, například když orgány veřejné moci nebo veřejné subjekty mají v
úmyslu vytvořit společnou aplikaci nebo platformu zpracování, nebo když několik správců hodlá zavést společnou
aplikaci nebo zpracovatelské prostředí pro celé průmyslové odvětví nebo pro určitý segment nebo pro široce
užívanou horizontální činnost.
(93)V souvislosti s přijetím právního předpisu členského státu, na jehož základě orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt
plní své úkoly a který danou operaci nebo soubor operací zpracování upravuje, mohou členské státy považovat za
nutné provést výše uvedené posouzení před činnostmi zpracování.
(94)Pokud z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů vyplývá, že by zpracování v případě, že neexistují záruky,
bezpečnostní opatření ani mechanismy ke zmenšení rizika, představovalo vysoké riziko pro práva a svobody
fyzických osob, a pokud je správce toho názoru, že riziko nelze zmenšit prostředky přiměřenými z hlediska
dostupných technologií a nákladů na provedení, je třeba před zahájením zpracování konzultovat s dozorovým
úřadem. Je pravděpodobné, že toto vysoké riziko vznikne v souvislosti s určitým typem zpracování a rozsahem a
četností zpracování, což rovněž může vést ke vzniku škody nebo zásahu do práv a svobod dotčené fyzické osoby.
Dozorový úřad by měl na žádost o konzultaci reagovat ve stanovené lhůtě. Skutečností, že dozorový úřad v této
lhůtě nezareaguje, by však neměl být dotčen žádný zásah tohoto úřadu prováděný v souladu s jeho úkoly a
pravomocemi stanovenými v tomto nařízení, včetně pravomoci zakázat operace zpracování. V rámci tohoto
procesu konzultací může být výsledek posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které bylo provedeno v
souvislosti s daným zpracováním, předložen dozorovému úřadu, zejména zamýšlená opatření ke zmírnění rizika pro
práva a svobody fyzických osob.
(95)Zpracovatel by měl být v případě potřeby a na požádání správci nápomocen při zajišťování dodržování povinností
vyplývajících z provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a z předchozí konzultace s dozorovým
úřadem.
(96)V průběhu příprav legislativního nebo regulačního opatření, jímž bude stanoveno zpracování osobních údajů, by
měl být rovněž konzultován dozorový úřad, aby byl zajištěn soulad zamýšleného zpracování s tímto nařízením, a
zejména zmírněno související riziko pro subjekt údajů.
(97)Pokud je zpracování prováděno orgánem veřejné moci, s výjimkou soudů nebo nezávislých justičních orgánů
jednajících v rámci svých justičních pravomocí, pokud jej v soukromém sektoru provádí správce, jehož hlavní
činnosti spočívají v operacích zpracování, jež vyžadují pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve

velkém rozsahu nebo pokud hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají ve zpracování zvláštních kategorií
osobních údajů a údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, měla by být správci nebo
zpracovateli při monitorování toho, zda je zajištěn vnitřní soulad s tímto nařízením, nápomocna osoba s odbornými
znalostmi v oblasti právních předpisů a postupů týkajících se ochrany údajů. V soukromém sektoru souvisejí hlavní
činnosti správce s jeho základními činnostmi a nevztahují se na zpracování osobních údajů jakožto pomocnou
činnost. Potřebná úroveň odborných znalostí by se měla určit zejména podle prováděných operací zpracování a
podle ochrany, která se vyžaduje pro osobní údaje zpracovávané správcem nebo zpracovatelem. Tito pověřenci
pro ochranu osobních údajů, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance správce, by měli být schopni plnit své
povinnosti a úkoly nezávislým způsobem.
(98)Sdružení nebo jiné subjekty zastupující různé kategorie správců nebo zpracovatelů by měly být vybízeny k tomu,
aby v mezích tohoto nařízení vypracovaly kodexy chování s cílem usnadnit účinné uplatňování tohoto nařízení, a
to při zohlednění zvláštní povahy zpracování prováděného v některých odvětvích a specifických potřeb
mikropodniků a malých a středních podniků. Tyto kodexy chování by zejména mohly upřesňovat povinnosti správců
a zpracovatelů s přihlédnutím k riziku, které ze zpracování pravděpodobně vyplyne pro práva a svobody fyzických
osob.
(99)Při vypracovávání kodexu chování nebo při jeho změně či rozšíření by sdružení a jiné subjekty zastupující různé
kategorie správců nebo zpracovatelů měly konzultovat příslušné zúčastněné strany, pokud možno i subjekty údajů,
a měly by zohledňovat návrhy a stanoviska vyjádřené v reakci na tyto konzultace.
(100)S cílem zvýšit transparentnost a lépe zajistit soulad s tímto nařízením je třeba vybízet k zavedení mechanismů pro
vydávání osvědčení, jakož i pečetí a známek dokládajících ochranu údajů, aby subjekty údajů mohly u příslušných
produktů a služeb rychle posoudit úroveň ochrany údajů.
(101)Pro rozvoj mezinárodního obchodu a mezinárodní spolupráce jsou nezbytné toky osobních údajů do zemí mimo
Unii a do mezinárodních organizací a z těchto zemí a organizací. Nárůst těchto toků s sebou přinesl nové výzvy a
obavy týkající se ochrany osobních údajů. Pokud jsou však osobní údaje předávány z Unie správcům,
zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, neměla by být úroveň
ochrany fyzických osob zajištěná v Unii tímto nařízením oslabována, a to ani v případech dalšího předání osobních
údajů ze třetí země nebo mezinárodní organizace správcům nebo zpracovatelům ve stejné nebo jiné třetí zemi
nebo mezinárodní organizaci. V každém případě lze předání do třetích zemí a mezinárodním organizacím provést
pouze za plného dodržování tohoto nařízení. K předání by mělo docházet pouze tehdy, pokud s výhradou ostatních
ustanovení tohoto nařízení správce nebo zpracovatel splňují podmínky stanovené v tomto nařízení vztahující se
na předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
(102)Tímto nařízením nejsou dotčeny mezinárodní dohody uzavřené mezi Unií a třetími zeměmi o předávání osobních
údajů, které zahrnují vhodné záruky pro subjekty údajů. Členské státy mohou uzavírat mezinárodní dohody, které
zahrnují předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, pokud takové dohody nemají
vliv na toto nařízení nebo jakákoliv jiná ustanovení práva Unie a obsahují odpovídající úroveň ochrany základních
práv subjektů údajů.
(103)Komise by měla být schopna s účinkem pro celou Unii rozhodnout, že určitá třetí země, určité území či konkrétní
odvětví v určité třetí zemi nebo určitá mezinárodní organizace poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních
údajů, a zajistit tak právní jistotu a jednotný přístup v celé Unii ve vztahu k dané třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, u níž se má za to, že takovou úroveň ochrany poskytuje. V těchto případech by mělo být možné předat
osobní údaje do této země nebo této mezinárodní organizaci bez potřeby získat další povolení. Komise by měla být

schopna rovněž rozhodnout o zrušení takového rozhodnutí, pokud o tom dotčenou třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci vyrozumí s plným uvedením důvodů.
(104)V souladu se základními hodnotami, na kterých je Unie založena a mezi něž patří zejména ochrana lidských práv,
by Komise měla při svém hodnocení určité třetí země nebo určitého území nebo konkrétního odvětví v určité třetí
zemi zohlednit skutečnost, jak tato třetí země dodržuje zásady právního státu a přístupu ke spravedlnosti, jakož i
mezinárodní normy a standardy v oblasti lidských práv a příslušné obecné a odvětvové právní předpisy, včetně
právních předpisů týkajících se veřejné bezpečnosti, obrany a národní bezpečnosti, jakož i veřejného pořádku
a trestního práva. Přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k určitému území nebo konkrétnímu odvětví
v určité třetí zemi by mělo zohlednit jasná a objektivní kritéria, jako jsou určité činnosti zpracování a oblast
působnosti použitelných právních standardů a právních předpisů platných v dané třetí zemi. Třetí země by měla
nabídnout záruky zajišťující odpovídající úroveň ochrany v zásadě rovnocennou úrovni ochrany zajištěné v Unii,
zejména pokud jsou osobní údaje zpracovávány v jednom nebo více konkrétních odvětvích. Daná třetí země by
zejména měla zajistit účinný nezávislý dozor nad ochranou údajů a měla by stanovit mechanismy spolupráce
s úřady členských států pro ochranu osobních údajů, přičemž subjektům údajů by měla být poskytnuta účinná
a vymahatelná práva a účinná správní a soudní ochrana.
(105)Vedle mezinárodních závazků, které daná třetí země nebo mezinárodní organizace přijala, by Komise měla
zohlednit povinnosti vyplývající z účasti dané třetí země nebo mezinárodní organizace na mnohostranných nebo
regionálních systémech, zejména ve vztahu k ochraně osobních údajů, jakož i plnění těchto povinností. Zohledněno
by mělo být zejména přistoupení dané třetí země k Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se
zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a jejímu dodatkovému protokolu. Komise by měla při
posuzování úrovně ochrany ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích konzultovat sbor.
(106)Komise by měla monitorovat fungování rozhodnutí o úrovni ochrany v určité třetí zemi, na určitém území či v
konkrétním odvětví v určité třetí zemi nebo v určité mezinárodní organizaci a fungování rozhodnutí přijatých na
základě čl. 25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 95/46/ES. Ve svých rozhodnutích o odpovídající ochraně by
Komise měla stanovit mechanismus pravidelného přezkumu jejich fungování. Tento pravidelný přezkum by měl
probíhat za konzultace s dotčenou třetí zemí nebo mezinárodní organizací a měl by zohlednit veškerý relevantní
vývoj v dané třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pro účely monitorování a provádění pravidelných přezkumů
by Komise měla zohlednit názory a zjištění Evropského parlamentu a Rady, jakož i jiné příslušné orgány a zdroje.
Komise by měla v přiměřené lhůtě vyhodnotit fungování posledně uvedených rozhodnutí a veškerá relevantní
zjištění sdělovat výboru ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (12), jak je stanoven v
tomto nařízení, Evropskému parlamentu a Radě.
(107)Komise by měla být schopna konstatovat, že určitá třetí země, určité území či konkrétní odvětví v určité třetí zemi
nebo určitá mezinárodní organizace již odpovídající úroveň ochrany údajů nezajišťuje. Předání osobních údajů do
této třetí země nebo této mezinárodní organizaci by tudíž mělo být povoleno, jen pokud jsou splněny požadavky
článků tohoto nařízení týkající se předání na základě vhodných záruk, závazných podnikových pravidel a odchylek
ve zvláštních situacích. V tomto případě by měly být stanoveny konzultace mezi Komisí a těmito třetími zeměmi
nebo mezinárodními organizacemi. Komise by měla včas informovat danou třetí zemi nebo mezinárodní organizaci
o důvodech a zahájit s ní konzultace za účelem nápravy situace.
(108)Nebude-li přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně, měl by správce nebo zpracovatel v zájmu odstranění
nedostatků v oblasti ochrany údajů ve třetí zemi přijmout opatření, která subjektu údajů poskytnou vhodné záruky.
Tyto vhodné záruky mohou spočívat ve využívání závazných podnikových pravidel, standardních doložek o
ochraně údajů přijatých Komisí, standardních doložek o ochraně údajů přijatých dozorovým úřadem nebo

smluvních doložek jím schválených. Tyto záruky by měly zajistit splnění požadavků na ochranu údajů a dodržení
práv subjektů údajů v rozsahu odpovídajícím zpracování v Unii, včetně dostupnosti vymahatelných práv subjektu
údajů a účinné právní ochrany, včetně práva na účinnou správní nebo soudní ochranu a na požadování náhrady
škody v Unii nebo ve třetí zemi. Měly by se týkat zejména souladu s obecnými zásadami pro zpracování osobních
údajů a zásad záměrné a standardní ochrany osobních údajů. Předání mohou provést rovněž orgány veřejné moci
nebo veřejné subjekty s orgány veřejné moci nebo veřejný subjekty ve třetích zemích nebo s mezinárodními
organizacemi s odpovídajícími povinnostmi nebo funkcemi, a to i na základě ustanovení, která mají být vložena
do správních ujednání, jako je memorandum o porozumění, a která stanoví vymahatelná a účinná práva subjektů
údajů. Povolení příslušného dozorového úřadu by mělo být obdrženo, jestliže jsou záruky stanoveny ve správních
ujednáních.
(109)Skutečnost, že správci a zpracovatelé mohou používat standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí nebo
dozorovým úřadem, by neměla správcům ani zpracovatelům bránit v tom, aby zahrnuli standardní doložky o
ochraně údajů i do rozsáhlejších smluv, jako je smlouva mezi zpracovatelem a dalším zpracovatelem, nebo doplnili
jiné doložky či další záruky, pokud tyto nejsou v přímém nebo nepřímém rozporu se standardními smluvními
doložkami přijatými Komisí nebo dozorovým úřadem nebo pokud se nedotýkají základních práv či svobod subjektů
údajů. Správci a zpracovatelé by měli být vybízeni k poskytování dalších záruk prostřednictvím smluvních závazků,
které doplní standardní doložky o ochraně údajů.
(110)Skupina podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost by měly mít možnost
používat pro mezinárodní předávání údajů z Unie organizacím ve stejné skupině podniků nebo uskupení podniků
vykonávajících společnou hospodářskou činnost schválená závazná podniková pravidla za podmínky, že tato
pravidla obsahují veškeré základní zásady a vymahatelná práva v zájmu zajištění vhodných záruk pro předávání
nebo kategorie předávání osobních údajů.
(111)Měla by být stanovena možnost předat údaje za určitých okolností, pokud subjekt údajů dal svůj výslovný souhlas
nebo pokud je předání příležitostné a nezbytné v souvislosti se smluvními či právními nároky, bez ohledu na to, zda
probíhá v soudním řízení nebo ve správním či jakémkoli mimosoudním řízení, včetně řízení před regulačními
orgány. Rovněž by měla být stanovena možnost převádět údaje, pokud je to nutné z důležitých důvodů veřejného
zájmu stanovených právem Unie nebo členského státu nebo pokud je předání prováděno z rejstříku zřízeného na
základě právních předpisů a určeného k nahlížení pro veřejnost nebo osoby s oprávněným zájmem. V tomto případě
by se takové předání nemělo týkat všech osobních údajů ani celých kategorií osobních údajů obsažených v tomto
rejstříku, a pokud má být rejstřík přístupný osobám s oprávněným zájmem, mělo by být předání uskutečněno pouze
na žádost těchto osob nebo pokud jsou tyto osoby jejich příjemci, přičemž je třeba plně zohlednit zájmy a základní
práva subjektu údajů.
(112)Tyto výjimky by se měly uplatnit zejména v případech, kdy je předání údajů vyžadováno a je nutné z důležitých
důvodů veřejného zájmu, například v případech mezinárodní výměny údajů mezi orgány pro hospodářskou soutěž,
daňovými či celními správami, orgány finančního dohledu, útvary příslušnými v oblasti sociálního zabezpečení
nebo veřejného zdraví, například v případě vysledování kontaktů v souvislosti s nakažlivými chorobami nebo za
účelem omezení nebo odstranění dopingu ve sportu. Předání osobních údajů by mělo být považováno za zákonné
rovněž tehdy, pokud je nezbytné pro ochranu životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo jiné osoby, včetně
fyzické integrity nebo života, není-li subjekt údajů schopen udělit souhlas. V případě neexistence rozhodnutí
o odpovídající ochraně může právo Unie nebo členského státu z důležitých důvodů veřejného zájmu výslovně
stanovit omezení předání konkrétních kategorií údajů třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Členské státy by
taková ustanovení měly oznámit Komisi. Jakékoliv předání osobních údajů subjektu údajů, který není fyzicky nebo

právně způsobilý udělit souhlas s předáním, mezinárodní humanitární organizaci za účelem vykonání úkolu
svěřeného na základě ženevských úmluv nebo uplatňování mezinárodního humanitárního práva použitelného v
ozbrojených konfliktech by mohlo být považováno za nezbytné z důležitého důvodu veřejného zájmu nebo z
důvodu životně důležitého zájmu subjektu údajů.
(113)Předání, o nichž lze konstatovat, že nejsou opakovaná a že se týkají pouze omezeného počtu subjektů údajů, by
rovněž mohla být uskutečňována pro účely závažných oprávněných zájmů správce, pokud nad těmito zájmy
nepřevažují zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů a pokud správce posoudil všechny okolnosti daného
předání údajů. Správce by měl zvážit zvláště povahu osobních údajů, účel a dobu trvání navrhované operace nebo
operací zpracování, jakož i situaci v zemi původu, v dané třetí zemi a v zemi konečného určení, a měl by poskytnout
vhodné záruky pro ochranu základních práv a svobod fyzických osob, pokud jde o zpracování jejich osobních údajů.
Taková předání by měla být možná pouze v okrajových případech, kdy se nepoužije žádný z ostatních důvodů pro
převod. Pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely by měla být zohledněna oprávněná
očekávání společnosti ohledně zvyšování znalostí. Správce by o takovém předání měl informovat dozorový úřad a
subjekt údajů.
(114)Pokud Komise nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany údajů ve třetí zemi, správce nebo zpracovatel by
měl v každém případě využít řešení, která subjektům údajů poskytnou vymahatelná a účinná práva, pokud jde o
zpracování jejich osobních údajů v Unii po jejich předání, tak aby i nadále požívali základních práv a záruk.
(115)Některé třetí země přijímají právní předpisy a jiné právní akty, které mají přímo upravovat činnosti zpracování
fyzickými a právnickými osobami spadající do pravomoci členských států. Může se mimo jiné jednat o rozsudky
soudů či rozhodnutí správních orgánů ve třetích zemích, v nichž se od správce nebo zpracovatele vyžaduje předání
či zpřístupnění osobních údajů a které nejsou založeny na platných mezinárodních dohodách, jako je například
smlouva o vzájemné právní pomoci, mezi danou třetí zemí a Unií nebo členským státem. Extrateritoriální používání
těchto právních předpisů a jiných právních aktů může být v rozporu s mezinárodním právem a znesnadnit zajištění
ochrany fyzických osob zajištěné v Unii tímto nařízením. Předání údajů by mělo být povoleno jen tehdy, jsou-li
splněny podmínky předání údajů do třetích zemí stanovené v tomto nařízení. Tak tomu může být mimo jiné
v případě, kdy je sdělení údajů nezbytné z důležitého důvodu veřejného zájmu, jenž je uznán v právu Unie nebo
členského státu, které se na správce vztahuje.
(116)Předání osobních údajů přes hranice mimo území Unie může fyzické osoby vystavit zvýšenému riziku, že nebudou
moci uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, a zejména se chránit před protiprávním použitím nebo
poskytnutím těchto údajů. Zároveň se může stát, že dozorové úřady nebudou schopny vyřizovat stížnosti nebo
provádět šetření týkající se činností prováděných za hranicemi svého státu. Překážkou pro jejich úsilí o přeshraniční
spolupráci mohou být také nedostatečné preventivní nebo nápravné pravomoci, rozdíly v právní úpravě
a praktické překážky, například omezené zdroje. Proto je třeba podporovat užší spolupráci mezi dozorovými úřady
zabývajícími se ochranou osobních údajů s cílem napomoci jim při výměně informací a provádění šetření ve
spolupráci s příslušnými mezinárodními partnery. Pro účely vypracování mechanismů mezinárodní spolupráce s
cílem usnadnit a poskytovat vzájemnou mezinárodní pomoc při prosazování právních předpisů na ochranu
osobních údajů by si Komise a dozorové úřady měly při činnostech souvisejících s výkonem svých pravomocí
vyměňovat informace a spolupracovat s příslušnými orgány ve třetích zemích, na základě vzájemnosti a v souladu
s tímto nařízením.
(117)je Zásadním prvkem ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů je zřízení
dozorových úřadů, jež mohou v členských státech plnit své úkoly a vykonávat své pravomoci zcela nezávisle.

Členské státy by měly mít možnost zřídit více než jeden dozorový úřad, aby zohlednily své ústavní, organizační
a správní uspořádání.
(118)Nezávislost dozorových úřadů by neměla znamenat, že se na ně nemůže vztahovat mechanismus kontroly nebo
monitorování, pokud jde o jejich finanční výdaje, nebo soudní přezkum.
(119)Pokud členský stát zřídí více dozorových úřadů, měl by právním předpisem zavést mechanismy, které zajistí jejich
účinnou účast v mechanismu jednotnosti. Tento členský stát by měl zejména určit dozorový úřad, který bude
fungovat jako jediné kontaktní místo pro účinnou účast těchto úřadů v mechanismu, s cílem zajistit rychlou
a plynulou spolupráci s ostatními dozorovými úřady, sborem a Komisí.
(120)Každému dozorovému úřadu by měly být poskytnuty finanční a lidské zdroje, prostory a infrastruktura, které
potřebuje pro účinné plnění svých úkolů, včetně úkolů souvisejících se vzájemnou pomocí a spoluprací s jinými
dozorovými úřady v celé Unii. Každý dozorový úřad by měl mít samostatný veřejný roční rozpočet, který může být
součástí celkového zemského nebo státního rozpočtu.
(121)Obecné podmínky pro člena nebo členy dozorového úřadu by měly být v každém členském státě upraveny právním
předpisem, a zejména by měly stanovit, že tito členové mají být jmenováni transparentním způsobem
parlamentem, vládou nebo hlavou dotčeného členského státu na návrh vlády nebo člena vlády, parlamentu nebo
jeho komory, anebo nezávislým subjektem pověřeným právem členského státu. V zájmu zajištění nezávislosti
dozorového úřadu by jeho člen nebo členové měli jednat poctivě a zdržet se jakéhokoliv jednání neslučitelného s
výkonem jejich funkce a během svého funkčního období by neměli vykonávat žádnou výdělečnou ani nevýdělečnou
pracovní činnost neslučitelnou s touto funkcí. Dozorový úřad by měl mít vlastní pracovníky, které vybere dozorový
úřad nebo nezávislý orgán zřízený podle práva členského státu a kteří by měli podléhat výhradně vedení člena či
členů daného dozorového úřadu.
(122)Každý dozorový úřad by měl být na území svého vlastního členského státu příslušný k výkonu pravomocí a plnění
úkolů, které mu byly svěřeny v souladu s tímto nařízením. To by se mělo týkat zejména zpracování v souvislosti
s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele na území jejich vlastního členského státu, zpracování osobních
údajů prováděného orgány veřejné moci nebo soukromými subjekty jednajícími ve veřejném zájmu, zpracování
dotýkajícího se subjektů údajů na jeho území nebo zpracování prováděného správcem či zpracovatelem, který
není usazen v Unii, v případě zacílení na subjekty údajů mající bydliště na jeho území. To by dále mělo zahrnovat
vyřizování stížností podaných subjekty údajů, provádění šetření ohledně uplatňování tohoto nařízení a zvyšování
povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech, pokud jde o zpracování osobních údajů.
(123)Dozorové úřady by měly sledovat uplatňování ustanovení tohoto nařízení a přispívat k jejich jednotnému
uplatňování v celé Unii s cílem chránit fyzické osoby v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a usnadnit
volný pohyb osobních údajů v rámci vnitřního trhu. Za tímto účelem by dozorové úřady měly spolupracovat mezi
sebou a s Komisí, aniž by byla zapotřebí jakákoliv dohoda mezi členskými státy o poskytování vzájemné pomoci
nebo o takové spolupráci.
(124)Pokud ke zpracování osobních údajů dochází v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v
Unii a tento správce nebo zpracovatel je usazen ve více než jednom členském státě, nebo pokud zpracování
prováděné v souvislosti s činnostmi jediné provozovny správce či zpracovatele v Unii se podstatně dotýká či
pravděpodobně dotkne subjektů údajů ve více než jednom členském státě, měl by úlohu vedoucího dozorového
úřadu plnit dozorový úřad pro hlavní provozovnu správce či zpracovatele nebo pro jedinou provozovnu správce či
zpracovatele. Měl by spolupracovat s ostatními dotčenými dozorovými úřady vzhledem k tomu, že správce nebo
zpracovatel má na území jejich členského státu provozovnu, že subjekty údajů mající bydliště na jejich území jsou

podstatně dotčeny, nebo že u těchto úřadů byla podána stížnost. Rovněž v případě, kdy subjekt údajů nemající
bydliště v daném členském státě podal stížnost, měl by být dozorový úřad, u nějž byla taková stížnost podána,
rovněž dotčeným dozorovým úřadem. V rámci svých úkolů vydávat pokyny k veškerým otázkám týkajícím se
uplatňování tohoto nařízení by měl mít sbor možnost vydávat pokyny, zejména ohledně kritérií, která je třeba
zohlednit za účelem zjištění, zda jsou daným zpracováním podstatně dotčeny subjekty údajů ve více než jednom
členském státě, a ohledně toho, co se rozumí relevantní a odůvodněnou námitkou.
(125)Vedoucí dozorový úřad by měl být příslušný k přijímání závazných rozhodnutí o opatřeních, aby tak uplatnil
pravomoci, které svěřuje toto nařízení. Ve své funkci vedoucího dozorového úřadu by měl do rozhodovacího
procesu úzce zapojit dotčené dozorové úřady a jejich činnost koordinovat. Pokud se rozhodne o zamítnutí stížnosti
subjektu údajů zcela či částečně, měl by toto rozhodnutí přijmout dozorový úřad, u nějž byla stížnost podána.
(126)Rozhodnutí by mělo být odsouhlaseno společně vedoucím dozorovým úřadem a dotčenými dozorovými úřady,
mělo by být určeno hlavní či jediné provozovně správce nebo zpracovatele a mělo by být pro správce i zpracovatele
závazné. Správce nebo zpracovatel by měl přijmout opatření nezbytná k zajištění souladu s tímto nařízením a
provádění rozhodnutí oznámeného vedoucím dozorovým úřadem hlavní provozovně správce nebo zpracovatele,
pokud jde o zpracování prováděné v Unii.
(127)Každý dozorový úřad, který nejedná jako vedoucí dozorový úřad, by měl být příslušný k projednávání místních
případů, kdy je správce nebo zpracovatel usazen ve více než jednom členském státě, avšak předmět určitého
zpracování se týká pouze zpracování prováděného v jediném členském státě a zahrnuje pouze subjekty údajů v
tomto jediném členském státě, například jsou-li předmětem zpracování osobní údaje zaměstnanců v konkrétním
zaměstnaneckém kontextu určitého členského státu. V takových případech by měl tento dozorový úřad o této
záležitosti neprodleně informovat vedoucí dozorový úřad. Po obdržení těchto informací by měl vedoucí dozorový
úřad rozhodnout, zda se bude danou záležitostí zabývat podle ustanovení o spolupráci mezi vedoucím dozorovým
úřadem a dalšími dotčenými dozorovými úřady, či zda se jí má na místní úrovni zabývat dozorový úřad, který
vedoucí dozorový úřad informoval. Při rozhodování o tom, zda se bude záležitostí zabývat, by měl vedoucí
dozorový úřad zohlednit, zda se v členském státě dozorového úřadu, který jej informoval, nachází provozovna
správce nebo zpracovatele, s cílem zajistit účinný výkon rozhodnutí vůči správci nebo zpracovateli. Pokud vedoucí
dozorový úřad rozhodne, že se záležitostí zabývat bude, měl by mít dozorový úřad, který jej informoval, možnost
předložit návrh rozhodnutí, které by vedoucí dozorový úřad měl co nejvíce zohlednit při přípravě svého návrhu
rozhodnutí v rámci tohoto mechanismu jediného kontaktního místa.
(128)Pravidla týkající se vedoucího dozorového úřadu a mechanismu jediného kontaktního místa by se neměla
vztahovat na případy, kdy zpracování provádějí orgány veřejné moci nebo soukromé subjekty ve veřejném zájmu.
V takových případech by jediným dozorovým úřadem příslušným k výkonu pravomocí, které mu byly svěřeny
podle tohoto nařízení, měl být dozorový úřad členského státu, v němž je orgán veřejné moci či soukromý subjekt
usazen.
(129)Aby se zajistilo jednotné monitorování a prosazování tohoto nařízení v celé Unii, měly by mít dozorové úřady v
každém členském státě tytéž úkoly a účinné pravomoci, včetně pravomocí provádět šetření, ukládat nápravná
opatření a sankce, vydávat povolení a poskytovat poradenství, zejména v případech stížností fyzických osob, a
aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů příslušných podávat obžalobu podle práva členského státu, pravomoci
upozorňovat justiční orgány na porušení tohoto nařízení a obrátit se na soud. Mezi tyto pravomoci by měla rovněž
patřit pravomoc vydávat dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho zákazu. Členské státy mohou
vymezit další úkoly související s ochranou osobních údajů podle tohoto nařízení. Pravomoci dozorových úřadů by
měly být vykonávány v souladu s vhodnými procesními zárukami stanovenými v právu Unie a členského státu,

nestranně, spravedlivě a v přiměřených lhůtách. Každé opatření by zejména mělo být vhodné, nezbytné
a přiměřené, aby byl s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu zajištěn soulad s tímto nařízením,
mělo by respektovat právo všech osob být vyslechnuty dříve, než bude přijato jakékoliv individuální opatření, které
by na ně mělo nepříznivý dopad, a nemělo by pro dotčené osoby znamenat zbytečné náklady a přílišné obtíže.
Pravomoci provádět šetření, pokud jde o přístup do prostor, by měly být vykonávány v souladu s příslušnými
požadavky procesního práva členského státu, jako je například požadavek obstarat si předem soudní povolení.
Každé právně závazné opatření dozorového úřadu by mělo mít písemnou formu, být jasné a jednoznačné, uvádět
dozorový úřad, který je vydal, a datum svého vydání, mělo by být opatřeno podpisem vedoucího či vedoucím
zmocněného člena dozorového úřadu a obsahovat odůvodnění opatření a odkaz na právo na účinnou právní
ochranu. Tím by však neměly být vyloučeny další požadavky podle procesního práva členského státu. Přijetí právně
závazného rozhodnutí znamená, že může dojít k soudnímu přezkumu v členském státě dozorového úřadu, který
rozhodnutí přijal.
(130)Pokud dozorový úřad, jemuž byla stížnost podána, není vedoucím dozorovým úřadem, měl by s ním vedoucí
dozorový úřad úzce spolupracovat v souladu s ustanoveními o spolupráci a jednotnosti obsaženými v tomto
nařízení. V těchto případech by vedoucí dozorový úřad měl při přijetí opatření s právními účinky, včetně uložení
správních pokut, v maximální míře zohlednit stanovisko dozorového úřadu, jemuž byla stížnost podána a jenž by
měl i nadále mít pravomoc provádět společně s příslušným dozorovým úřadem jakékoliv šetření na území svého
členského státu.
(131)V případech, kdy by měl jiný dozorový úřad jednat jako vedoucí dozorový úřad pro činnosti zpracování prováděné
správcem nebo zpracovatelem, ale kdy se konkrétní předmět stížnosti nebo možné porušení týkají pouze činností
zpracování prováděných správcem či zpracovatelem v tom členském státě, v němž byla stížnost podána nebo
zjištěno možné porušení, a daná záležitost se podstatným způsobem nedotýká či pravděpodobně nedotkne
subjektů údajů v dalších členských státech, by dozorový úřad, jenž obdržel stížnost nebo odhalil situace, které
představují možné porušení tohoto nařízení, nebo byl o těchto situacích informován jiným způsobem, měl usilovat
o smírné řešení se správcem, a nebude-li v tomto úsilí úspěšný, měl by uplatnit veškerou škálu svých pravomocí.
Mělo by sem mimo jiné patřit zvláštní zpracování prováděné na území členského státu daného dozorového úřadu
nebo zpracování týkající se subjektů údajů na území tohoto členského státu, zpracování prováděné v souvislosti s
nabídkou zboží nebo služeb konkrétně zaměřenou na subjekty údajů na území členského státu daného dozorového
úřadu, nebo zpracování, které musí být posouzeno s ohledem na příslušné právní závazky podle práva členského
státu.
(132)Činnosti dozorových úřadů, jejichž cílem je zvyšování povědomí veřejnosti, by měly zahrnovat specifická opatření
zaměřená na správce a zpracovatele, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, jakož i na fyzické osoby,
zejména v kontextu vzdělávání.
(133)Dozorové úřady by si při plnění svých úkolů měly být vzájemně nápomocny, aby bylo zajištěno jednotné
uplatňování a prosazování tohoto nařízení na vnitřním trhu. Dozorový úřad, který požádal o vzájemnou pomoc,
může přijmout prozatímní opatření, pokud neobdrží odpověď na žádost o vzájemnou pomoc do jednoho měsíce
od obdržení této žádosti jiným dozorovým úřadem.
(134)Každý dozorový úřad by se měl ve vhodných případech účastnit společných postupů dozorových úřadů. Dožádaný
dozorový úřad by měl mít povinnost reagovat na žádost ve stanovené lhůtě.
(135)Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení v celé Unii, měl by být zaveden mechanismus jednotnosti
pro spolupráci mezi dozorovými úřady. Tento mechanismus by se měl použít především tehdy, má-li některý
dozorový úřad v úmyslu přijmout opatření s právními účinky ve vztahu k operacím zpracování, které se podstatně

dotýkají významného počtu subjektů údajů v několika členských státech. Měl by se použít také v případě, kdy
kterýkoli dotčený dozorový úřad nebo Komise žádají, aby byla daná záležitost vyřešena v rámci mechanismu
jednotnosti. Tímto mechanismem by neměla být dotčena jiná opatření, která by Komise mohla přijmout při výkonu
svých pravomocí podle Smluv.
(136)Při použití mechanismu jednotnosti by sbor měl ve stanovené lhůtě vydat stanovisko, pokud tak rozhodne většina
jeho členů nebo pokud o to požádá kterýkoli dotčený dozorový úřad či Komise. Sbor by rovněž měl být zmocněn k
přijímání právně závazných rozhodnutí v případě sporů mezi dozorovými úřady. Pro tyto účely by měl vydávat v
zásadě se souhlasem dvoutřetinové většiny svých členů právně závazná rozhodnutí v jasně určených případech,
kdy mezi dozorovými úřady existují protikladná stanoviska, zejména v rámci mechanismu spolupráce mezi
vedoucím dozorovým úřadem a dotčenými dozorovými úřady, pokud jde o podstatu věci, zejména o to, zda došlo
k porušení tohoto nařízení.
(137)Může se vyskytnout naléhavá potřeba konat z důvodu ochrany práv a svobod subjektů údajů, zejména pokud
hrozí, že výkon některého z práv subjektu údajů by mohl být značně ztížen. Dozorový úřad by proto měl mít
možnost v řádně odůvodněných případech přijmout na svém území prozatímní opatření se stanovenou dobou
platnosti, která by neměla být delší než tři měsíce.
(138) Použití takového mechanismu by mělo být podmínkou legality opatření s právními účinky přijatého dozorovým
úřadem v těch případech, kdy je jeho použití povinné. V ostatních případech s přeshraničním rozměrem by se měl
použít mechanismus spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dotčenými dozorovými úřady a dotčené
dozorové úřady by si na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni mohly poskytovat vzájemnou pomoc a provádět
společné postupy, aniž by mechanismus jednotnosti použily.
(139)Za účelem podpory důsledného uplatňování tohoto nařízení by sbor měl být zřízen jako nezávislý subjekt Unie. Aby
sbor mohl plnit své cíle, měl by mít právní subjektivitu. Sbor by měl zastupovat jeho předseda. Sbor by měl nahradit
pracovní skupinu pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zřízenou směrnicí
95/46/ES. Měl by být složen z vedoucího dozorového úřadu každého členského státu a evropského inspektora
ochrany údajů nebo jejich příslušných zástupců. Komise by se měla na jeho činnosti sboru podílet bez hlasovacího
práva a evropský inspektor ochrany údajů by měl mít zvláštní hlasovací práva. Sbor by měl přispívat k jednotnému
uplatňování tohoto nařízení v celé Unii, například poskytovat Komisi poradenství, zejména ohledně úrovně ochrany
ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, a podporovat spolupráci dozorových úřadů v celé Unii. Sbor
by měl při plnění svých úkolů jednat nezávisle.
(140)Sboru by měl být nápomocen sekretariát, jehož služby zajistí evropský inspektor ochrany údajů. Pracovníci
evropského inspektora ochrany údajů podílející se na plnění úkolů svěřených sboru tímto nařízením by měli své
úkoly plnit výhradně na základě pokynů a pod vedením předsedy sboru.
(141)Každý subjekt údajů by měl mít právo podat stížnost u jediného dozorovému úřadu, zejména v členském státě,
kde má své obvyklé bydliště, a právo na účinnou soudní ochranu v souladu s článkem 47 Listiny, jestliže se
domnívá, že byla porušena jeho práva podle tohoto nařízení, nebo pokud dozorový úřad na stížnost nereaguje,
stížnost zcela či částečně odmítne či zamítne, nebo pokud nekoná, přestože je to nutné z důvodu ochrany práv
subjektu údajů. Šetření, které následuje po podání stížnosti, by mělo být s výhradou soudního přezkumu provedeno
v rozsahu, jenž je v daném případě přiměřený. Dozorový úřad by měl subjekt údajů v přiměřené lhůtě informovat
o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku. Je-li v dané věci zapotřebí další šetření nebo koordinace s jiným
dozorovým úřadem, měl by být subjekt údajů informován průběžně. S cílem usnadnit podávání stížností by měl
každý dozorový úřad přijmout určitá opatření, například poskytnout formulář pro podání stížnosti, který lze vyplnit
i elektronicky, aniž by byly vyloučeny další komunikační prostředky.

(142)Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho práva podle tohoto nařízení byla porušena, měl by být oprávněn pověřit
určitý neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, které jsou zřízeny v souladu s právem členského státu, jejichž
statutární cíle jsou ve veřejném zájmu a které působí v oblasti ochrany osobních údajů, aby podaly jeho jménem
stížnost u dozorového úřadu, uplatnily právo na soudní ochranu jménem subjektu údajů nebo uplatnily jménem
subjektu údajů právo na odškodnění, je-li stanoveno v právu členského státu. Členský stát může stanovit, že tento
subjekt, organizace nebo sdružení má právo podat v daném členském státě stížnost nezávisle na pověření od
subjektu údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud mají důvod se domnívat, že došlo k porušení práva
subjektu údajů v důsledku zpracování osobních údajů, které je porušením tohoto nařízení. Tento subjekt,
organizace nebo sdružení nesmí požadovat jménem subjektu údajů náhradu škody, aniž by ho tím subjekt údajů
pověřil.
(143)Každá fyzická nebo právnická osoba má právo podat žalobu na neplatnost rozhodnutí sboru u Soudního dvora za
podmínek stanovených v článku 263 Smlouvy o fungování EU. Jakožto orgány, jimž jsou taková rozhodnutí určena,
musí dotčené dozorové úřady, které chtějí tato rozhodnutí napadnout, v souladu s článkem 263 Smlouvy o
fungování EU žalobu podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byla rozhodnutí oznámena. Pokud se rozhodnutí
sboru bezprostředně a osobně dotýkají správce, zpracovatele nebo stěžovatele, mohou tyto osoby podat žalobu
na neplatnost těchto rozhodnutí a v souladu s článkem 263 Smlouvy o fungování EU ve lhůtě dvou měsíců od
jejich zveřejnění na internetových stránkách sboru. Aniž je dotčeno toto právo podle článku 263 Smlouvy o
fungování EU, měla by mít každá fyzická nebo právnická osoba právo na účinnou soudní ochranu u příslušného
vnitrostátního soudu proti rozhodnutím dozorového úřadu, která vůči ní zakládají právní účinky. Taková rozhodnutí
se týkají zejména výkonu vyšetřovacích, nápravných a povolovacích pravomocí dozorovým úřadem nebo
odmítnutí či zamítnutí stížností. Právo na účinnou soudní ochranu se však nevztahuje na další opatření dozorových
úřadů, která nejsou právně závazná, jako jsou stanoviska vydávaná dozorovým úřadem nebo poradenství jím
poskytované. Řízení proti dozorovému úřadu by mělo být zahájeno u soudů toho členského státu, v němž je daný
dozorový úřad zřízen, a mělo by probíhat podle procesního práva tohoto členského státu. Tyto soudy by měly
vykonávat soudní pravomoc v plném rozsahu, která by měla zahrnovat pravomoc řešit všechny skutkové a právní
otázky, které jsou pro jimi projednávaný spor relevantní.
Pokud dozorový úřad odmítl nebo zamítl stížnost, může se stěžovatel obrátit na soudy v tomtéž členském státě.
Pokud jde o soudní ochranu související s uplatňováním tohoto nařízení, vnitrostátní soudy, které zvažují rozhodnutí
o otázce nezbytné pro vydání jejich rozsudku, mohou, nebo v případě uvedeném v článku 267 Smlouvy o
fungování EU musí, požádat Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu práva Unie včetně
tohoto nařízení. Kromě toho pokud je rozhodnutí dozorového úřadu, kterým se provádí rozhodnutí sboru,
napadeno u vnitrostátního soudu a předmětem sporu je platnost daného rozhodnutí sboru, nemá tento vnitrostátní
soud pravomoc prohlásit rozhodnutí sboru za neplatné, nýbrž se musí v případě, že je považuje za neplatné, obrátit
v otázce platnosti na Soudní dvůr v souladu s článkem 267 Smlouvy o fungování EU. Vnitrostátní soud se však
nemůže s otázkou platnosti rozhodnutí sboru obrátit na Soudní dvůr na žádost fyzické či právnické osoby, která
měla možnost podat žalobu na neplatnost tohoto rozhodnutí, zejména pokud se jí rozhodnutí bezprostředně a
osobně dotýkalo, avšak ve lhůtě stanovené v článku 263 Smlouvy o fungování EU tak neučinila.
(144)Domnívá-li se soud vedoucí řízení proti rozhodnutí dozorového úřadu, že před příslušným soudem v jiném
členském státě je vedeno řízení týkající se stejného zpracování, jako je například stejný předmět, pokud jde o
zpracování prováděné stejným správcem nebo zpracovatelem, nebo stejný důvod činnosti, měl by tento soud
kontaktovat, aby ověřil existenci takových souvisejících řízení. Není-li související řízení před soudem v jiném
členském státě dosud vyřízeno, mohou všechny soudy, u nichž nebylo řízení zahájeno jako první, svá řízení přerušit

nebo se mohou na žádost zúčastněné strany příslušnosti vzdát ve prospěch soudu, u něhož bylo řízení zahájeno
jako první, jestliže je soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, příslušný pro daná řízení a spojení těchto
souvisejících řízení je podle práva státu tohoto soudu přípustné. Má se za to, že řízení spolu navzájem souvisejí,
pokud je mezi nimi tak úzký vztah, že jejich společné projednání a rozhodnutí je vhodné k tomu, aby se zabránilo
vydání vzájemně si odporujících rozhodnutí v oddělených řízeních.
(145)Při řízeních proti správci nebo zpracovateli by žalobce měl mít možnost volby, zda podá žalobu u soudů členského
státu, kde má správce nebo zpracovatel provozovnu nebo kde má subjekt údajů bydliště, s výjimkou případů, kdy
je správce orgánem veřejné moci členského státu, který jedná v rámci výkonu veřejné moci.
(146)Veškerou újmu, která může osobám vzniknout v důsledku zpracování, které porušuje toto nařízení, by měl nahradit
správce nebo zpracovatel. Správce nebo zpracovatel by však měl být odpovědnosti zproštěn, pokud prokáže, že
za újmu nenese žádným způsobem odpovědnost. Výklad pojmu „újma“ by měl být široký a opírat se o judikaturu
Soudního dvora při plném zohlednění cílů tohoto nařízení. Tím nejsou dotčeny jakékoliv nároky uplatňované v
případě újmy způsobené porušením jiných pravidel práva Unie nebo členského státu. Zpracování, které porušuje
toto nařízení, zahrnuje rovněž zpracování, které porušuje akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté
v souladu s tímto nařízením a právními předpisy členského státu upřesňující pravidla tohoto nařízení. Subjekty
údajů by měly obdržet plnou a účinnou náhradu újmy, kterou utrpěly. Jsou-li správci nebo zpracovatelé zapojeni
do téhož zpracování, měl by každý správce nebo zpracovatel nést odpovědnost za celkovou újmu. Jsou-li však tito
správci nebo zpracovatelé v souladu s právem členského státu spojeni v tomtéž řízení, může být náhrada újmy
rozvržena podle odpovědnosti každého správce nebo zpracovatele za újmu způsobenou zpracováním, za
podmínky, že je zajištěno úplné a účinné odškodnění subjektu údajů, jenž újmu utrpěl. Kterýkoli správce nebo
zpracovatel, který uhradil plnou náhradu újmy, může následně zahájit soudní řízení proti jiným správcům nebo
zpracovatelům zapojeným do téhož zpracování.
(147)Jsou-li v tomto nařízení obsažena zvláštní pravidla o soudní příslušnosti, zejména pokud jde o řízení týkající se
žádosti o soudní ochranu, včetně odškodnění, vedené proti správci nebo zpracovateli, nemělo by uplatnění těchto
zvláštních pravidel být dotčeno obecnými pravidly o soudní příslušnosti, jako jsou například pravidla stanovená v
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (13).
(148)S cílem posílit prosazování pravidel tohoto nařízení by za jakékoliv jeho porušení měly být uloženy sankce včetně
správních pokut, a to vedle nebo namísto vhodných opatření uložených dozorovým úřadem podle tohoto nařízení.
V méně závažných případech porušení nebo pokud by pokuta, která bude pravděpodobně uložena, představovala
pro fyzickou osobu nepřiměřenou zátěž, může být namísto pokuty uloženo napomenutí. Náležitě by se však měla
zohlednit povaha, závažnost a doba trvání porušení, úmyslný charakter porušení, kroky, které byly učiněny s cílem
zmírnit způsobenou škodu, míra odpovědnosti nebo jakékoli relevantní předchozí porušení, způsob, jakým se
dozorový úřad o daném porušení dozvěděl, dodržování opatření, která byla vůči správci nebo zpracovateli
nařízena, dodržování kodexu chování nebo jakýkoli jiný přitěžující nebo polehčující faktor. Uložení sankcí včetně
správních pokut by mělo podléhat vhodným procesním zárukám v souladu s obecnými zásadami právních předpisů
Unie a Listiny, včetně účinné právní ochrany a spravedlivého procesu.
(149)Členské státy by měly mít možnost stanovit pravidla týkající se trestních sankcí za porušení tohoto nařízení, včetně
porušení vnitrostátních pravidel přijatých podle tohoto nařízení a v jeho mezích. Tyto trestní sankce mohou rovněž
zahrnovat odebrání zisků získaných na základě porušení tohoto nařízení. Uložení trestních sankcí za porušení
těchto vnitrostátních pravidel a správních pokut by však nemělo vést k porušení zásady ne bis in idem, jak ji
vykládá Soudní dvůr.

(150)Aby byly posíleny a harmonizovány správní sankce za porušení tohoto nařízení, měl by každý dozorový úřad mít
pravomoc uložit správní pokuty. V tomto nařízení by měly být uvedeny porušení a maximální hranice a kritéria pro
stanovení souvisejících správních pokut, jež by měl v každém jednotlivém případě určit příslušný dozorový úřad
při zohlednění všech příslušných okolností konkrétní situace s náležitým přihlédnutím zejména k povaze, závažnosti
a době trvání tohoto porušení a k jeho důsledkům a opatřením přijatým v zájmu zajištění souladu s povinnostmi
vyplývajícími z tohoto nařízení a v zájmu prevence či zmírnění důsledků tohoto porušení. Pro účely uložení
správních pokut podniku by měl být podnik chápán ve smyslu článků 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. Jsou-li
správní pokuty uloženy osobám, které nejsou podnikem, měl by dozorový úřad při rozhodování o odpovídající výši
pokuty zohlednit obecnou úroveň příjmů v daném členském státě, jakož i ekonomickou situaci dané osoby.
K prosazování důsledného uplatňování správních pokut je možné využít rovněž mechanismus jednotnosti. Zda a
do jaké míry by se měly správní pokuty vztahovat na orgány veřejné moci, by měl určit členský stát. Uložení
správní pokuty nebo varování nemá vliv na uplatňování dalších pravomocí dozorových úřadů nebo dalších sankcí
podle tohoto nařízení.
(151)Právní systémy Dánska a Estonska neumožňují uložení správních pokut v podobě stanovené tímto nařízením.
Pravidla týkající se správních pokut mohou být uplatňována tak, že v Dánsku pokutu uloží příslušný vnitrostátní
soud jakožto trestní sankci a v Estonsku pokutu uloží dozorový úřad v přestupkovém řízení, pokud takové uplatnění
pravidel má v uvedených členských státech účinek, který je rovnocenný správním pokutám uloženým dozorovými
úřady. Příslušné vnitrostátní soudy by tedy měly zohlednit doporučení dozorového úřadu, který dal podnět k uložení
pokuty. Uložené pokuty by v každém případě měly být účinné, přiměřené a odrazující.
(152)Nejsou-li správní sankce harmonizovány tímto nařízením nebo v případě potřeby v jiných případech, jako jsou
závažná porušení tohoto nařízení, měly by členské státy zavést systém, který zajistí uložení účinných, přiměřených
a odrazujících pokut. Povaha těchto trestních nebo správních sankcí by měla být stanovena právem členského
státu.
(153)Právo členského státu by měly uvádět pravidla upravující svobodu projevu a informací, včetně novinářského,
akademického, uměleckého nebo literárního projevu, do souladu s právem na ochranu osobních údajů podle tohoto
nařízení. Na zpracování osobních údajů prováděné výhradně pro novinářské účely nebo pro účely akademického,
uměleckého či literárního projevu by se měly vztahovat odchylky nebo výjimky z některých ustanovení tohoto
nařízení, je-li to nutné za účelem uvedení práva na ochranu osobních údajů do souladu s právem na svobodu
projevu a informací, jak je zakotveno v článku 11 Listiny. 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 stanovující výjimky a odchylky nezbytné pro vyvážení těchto základních práv. Členské státy by měly tyto
výjimky a odchylky přijímat s ohledem na obecné zásady, práva subjektu údajů, správce a zpracovatele, předávání
osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, nezávislé dozorové úřady a na spolupráci a
jednotné použití a zvláštní případy zpracování osobních údajů. Pokud se tyto výjimky a odchylky v jednotlivých
členských státech liší, mělo by se použít právo členského státu, které se na správce vztahuje. Aby byl zohledněn
význam práva na svobodu projevu v každé demokratické společnosti, je třeba vykládat pojmy související s touto
svobodou, například žurnalistika, šířeji.
(154)Toto nařízení umožňuje, aby při jeho provádění byla zohledněna zásada přístupu veřejnosti k úředním
dokumentům. Lze mít za to, že přístup veřejnosti k úředním dokumentům je ve veřejném zájmu. Orgán veřejné
moci nebo veřejný subjekt by měl mít možnost zpřístupnit veřejnosti osobní údaje v dokumentech, které jsou
v jeho držení, pokud je toto zpřístupnění stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na tento orgán
nebo subjekt vztahuje. Tyto právní předpisy by měly zajišťovat soulad přístupu veřejnosti k úředním dokumentům

a opakovaného použití informací veřejného sektoru s právem na ochranu osobních údajů, a mohou proto stanovit
nezbytné zajištění souladu s právem na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení. Odkaz na orgány veřejné
moci a veřejné subjekty by v tomto kontextu měl zahrnovat všechny orgány nebo jiné subjekty, na něž se vztahuje
právo členského státu v oblasti přístupu veřejnosti k dokumentům. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/98/ES (14) ponechává nedotčenu a nijak neovlivňuje úroveň ochrany fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů podle práva Unie a členských států, a zejména nemění povinnosti a práva podle
tohoto nařízení. Uvedená směrnice by se zejména neměla vztahovat na dokumenty, k nimž je vyloučen nebo
omezen přístup na základě režimů přístupu z důvodu ochrany osobních údajů, a na části dokumentů přístupné
podle těchto režimů, které obsahují osobní údaje, jejichž opakované použití bylo právně vymezeno jako jednání v
rozporu s právními předpisy na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
(155)Právo členského státu nebo kolektivní smlouvy (včetně „podnikových dohod“) mohou stanovit zvláštní pravidla,
která upraví zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, zejména podmínky, za nichž
lze osobní údaje v souvislosti se zaměstnáním zpracovávat na základě souhlasu zaměstnance, za účelem náboru,
plnění pracovní smlouvy včetně plnění povinností stanovených zákonem nebo kolektivními smlouvami, řízení,
plánování a organizace práce, za účelem zajištění rovnosti a různorodosti na pracovišti, 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.
(156)Zpracování osobních údajů pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely by mělo podléhat vhodným zárukám týkajícím se práv a svobod subjektu údajů podle
tohoto nařízení. Tyto záruky by měly zajistit, aby byla zavedena technická a organizační opatření, zejména s cílem
zajistit dodržování zásady minimalizace údajů. Další zpracování osobních údajů pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely má být provedeno, pokud správce
usoudil, že je možné splnit tyto účely na základě zpracování osobních údajů, které neumožňují nebo již neumožňují
identifikaci subjektů údajů, za podmínky existence vhodných záruk (jako je například pseudonymizace osobních
údajů). Členské státy by měly stanovit vhodné záruky týkající se zpracování osobních údajů pro účely archivace
ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Členské státy by měly
mít v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
či historického výzkumu nebo pro statistické účely možnost stanovit, za zvláštních podmínek podléhajícím
vhodným zárukám pro subjekty údajů, upřesnění a odchylky týkající se požadavků na informace a práva na opravu
nebo výmaz osobních údajů, práva být zapomenut, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů
a práva vznést námitku. S danými podmínkami a zárukami mohou být spojeny zvláštní postupy určené subjektům
údajů pro uplatňování těchto práv, je-li to vhodné s ohledem na účely daného konkrétního zpracování, spolu s
technickými a organizačními opatřeními, jejichž cílem je minimalizovat zpracování osobních údajů při uplatňování
zásad přiměřenosti a nutnosti. Zpracování osobních údajů pro vědecké účely by mělo být v souladu i s dalšími
příslušnými právními předpisy, upravujícími například klinická hodnocení.
(157)Díky propojení informací z registrů mohou výzkumní pracovníci získat velmi cenné poznatky o rozšířených
onemocněních, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina a deprese. Na základě informací z registrů mohou
být výsledky výzkumů posíleny, neboť takové výzkumy vycházejí z rozsáhlejšího vzorku populace. V rámci
společenských věd umožňuje výzkum vycházející z informací obsažených v registrech výzkumným pracovníkům
získat základní poznatky o dlouhodobém vztahu mezi řadou sociálních podmínek, jako je stav nezaměstnanosti a
úroveň vzdělání, a jinými životními proměnnými. Výsledky výzkumu získané prostřednictvím registrů poskytují
spolehlivé a velmi kvalitní poznatky, které mohou sloužit jako základ pro formulaci a provádění znalostní politiky,
zvýšit kvalitu života řady osob a zlepšit účinnost sociálních služeb. S cílem usnadnit vědecký výzkum mohou být

osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého výzkumu s výhradou vhodných podmínek a záruk stanovených v
právu Unie nebo členského státu.
(158)Toto nařízení by se mělo vztahovat i na případy zpracování osobních údajů pro účely archivace, přičemž je třeba
mít na paměti, že by se nemělo vztahovat na osobní údaje zesnulých osob. Orgány veřejné moci či veřejné nebo
soukromé subjekty, které mají v držení záznamy veřejného zájmu, by měly být útvary, které mají na základě práva
Unie nebo členského státu právní povinnost získávat, uchovávat, posuzovat, uspořádat, popisovat, sdělovat,
podporovat a šířit záznamy trvalé hodnoty pro obecný veřejný zájem a poskytovat k nim přístup. Členské státy by
rovněž měly mít možnost stanovit, že osobní údaje mohou být dále zpracovávány pro účely archivace, například
s cílem poskytnout konkrétní informace související s politickým chováním za bývalých totalitních režimů,
s genocidou, zločiny proti lidskosti, zejména holokaustem, nebo válečnými zločiny.
(159)Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého výzkumu, toto nařízení by se mělo vztahovat i na takové
zpracování. Pro účely tohoto nařízení by zpracování osobních údajů pro účely vědeckého výzkumu mělo být
chápáno v širokém smyslu a zahrnovat například technologický vývoj a technologické demonstrace, základní
výzkum, aplikovaný výzkum a výzkum financovaný ze soukromých zdrojů. Kromě toho by mělo zohledňovat cíl
Unie podle čl. 179 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, jímž je vytvoření evropského výzkumného prostoru. K účelům
vědeckého výzkumu by rovněž měly patřit studie prováděné ve veřejném zájmu v oblasti veřejného zdraví. V
zájmu dodržení specifických podmínek zpracování osobních údajů pro vědecké účely by měly platit zvláštní
podmínky zejména pro zveřejňování nebo jiné zpřístupnění osobních údajů v souvislosti s účely vědeckého
výzkumu. Vyplynou-li z vědeckého výzkumu, zejména v souvislosti se zdravím, důvody pro přijetí dalších opatření
v zájmu subjektu údajů, měla by se s ohledem na tato opatření uplatňovat obecná pravidla tohoto nařízení.
(160)Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely historického výzkumu, toto nařízení by se mělo vztahovat i na takové
zpracování. K takovým účelům by rovněž měl patřit historický výzkum a výzkum pro genealogické účely, přičemž
je třeba mít na paměti, že by se toto nařízení nemělo vztahovat na zesnulé osoby.
(161)Pro účely vyslovení souhlasu s účastí ve vědeckém výzkumu v klinických hodnoceních by měla platit příslušná
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 (15).
(162)Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro statistické účely, toto nařízení by se mělo vztahovat na takové zpracování.
Právo Unie nebo členského státu by mělo v mezích tohoto nařízení určit statistický obsah, kontrolu přístupu,
zvláštní podmínky zpracování osobních údajů pro statistické účely a vhodná opatření k zaručení práv a svobod
subjektu údajů a k zajištění statistické důvěrnosti. Statistickými účely se rozumí jakékoli operace shromažďování
a zpracování osobních údajů nezbytné pro statistická zjišťování nebo pro generování statistických výsledků. Tyto
statistické výsledky mohou být dále použity pro různé účely, včetně účelů vědeckého výzkumu. Jestliže se jedná o
statistické účely, výsledkem zpracování nejsou osobní údaje, ale souhrnné údaje, a tento výsledek ani dané osobní
údaje nejsou používány na podporu opatření nebo rozhodnutí týkajících se konkrétní fyzické osoby.
(163)Důvěrné informace, které statistické orgány Unie a členských států shromažďují za účelem vypracovávání úředních
evropských a vnitrostátních statistik, by měly být chráněny. Evropské statistiky by měly být sestavovány,
vypracovávány a šířeny v souladu se statistickými zásadami stanovenými v čl. 338 odst. 2 Smlouvy o fungování
EU, zatímco vnitrostátní statistiky by měly splňovat rovněž požadavky práva členského státu. Další upřesnění o
statistické důvěrnosti evropské statistiky poskytuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (16).
(164)Pokud jde o pravomoci dozorových úřadů získat od správce nebo zpracovatele přístup k osobním údajům a přístup
do jejich prostor, mohou členské státy v mezích tohoto nařízení právním předpisem přijmout zvláštní pravidla pro
zajištění povinnosti zachovávat služební nebo jiné rovnocenné tajemství, pokud je to nezbytné pro uvedení práva

na ochranu osobních údajů do souladu s povinností zachovávat služební tajemství. Nejsou tím dotčeny stávající
povinnosti členských států přijmout pravidla o uplatňování služebního tajemství tam, kde to vyžadují právní
předpisy Unie.
(165)V souladu s článkem 17 Smlouvy o fungování EU toto nařízení uznává postavení, které podle stávajícího ústavního
práva mají církve a náboženská sdružení či společenství v členských státech, a nedotýká se jej.
(166)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
přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU. Akty v přenesené pravomoci
by měly být přijímány především s ohledem na kritéria a požadavky týkající se mechanismů pro vydávání
osvědčení, informace, které mají být poskytovány pomocí standardizovaných ikon a postupy pro prezentaci
takových ikon. Je obzvláště 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.
(167)V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení je třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci
v případech stanovených tímto nařízením. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. Komise by v této souvislosti měla zvážit zvláštní opatření, pokud
jde o mikropodniky a malé a střední podniky.
(168) Přezkumný postup by se měl použít při přijímání prováděcích aktů, pokud jde o standardní smluvní doložky mezi
správci a zpracovateli a mezi zpracovateli navzájem, kodexy chování; technické normy a mechanismy pro
vydávání osvědčení; odpovídající úroveň ochrany poskytovanou určitou třetí zemí, určitým územím či konkrétním
odvětvím v určité třetí zemi nebo určitou mezinárodní organizací; přijetí standardních ustanovení o ochraně údajů;
formáty a postupy pro výměnu informací elektronickými prostředky mezi správci, zpracovateli a dozorovými úřady
pro účely závazných podnikových pravidel; vzájemnou pomoc; ujednání pro výměnu informací elektronickými
prostředky mezi dozorovými úřady navzájem a mezi dozorovými úřady a sborem.
(169)Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, jestliže dostupné důkazy poukazují
na to, že určitá třetí země, určité území či konkrétní odvětví zpracování v určité třetí zemi nebo určitá mezinárodní
organizace nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, a jedná-li se o krajně naléhavé případy, měla by Komise
přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.
(170)Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění přiměřené úrovně ochrany fyzických osob a volného pohybu osobních
údajů v Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu nebo účinků tohoto
nařízení, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity
stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality
stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
(171)Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být tímto nařízením zrušena. Zpracování, které již ke dni použitelnosti tohoto
nařízení probíhá, by mělo být uvedeno v soulad s tímto nařízením ve lhůtě dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost. Je-li toto zpracování založeno na souhlasu podle směrnice 95/46/ES, není nutné, aby subjekt údajů
znovu udělil svůj souhlas, pokud je způsob udělení daného souhlasu v souladu s podmínkami tohoto nařízení, s
cílem umožnit správci pokračovat v tomto zpracování i po dni použitelnosti tohoto nařízení. Přijatá rozhodnutí
Komise a schválení dozorových úřadů vycházející ze směrnice 95/46/ES by měla zůstat v platnosti, dokud nebudou
změněna, nahrazena nebo zrušena.

(172)Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 a vydal
stanovisko dne 7. března 2012 (17).
(173)Toto nařízení by se mělo použít na všechny záležitosti týkající se ochrany základních práv a svobod při zpracování
osobních údajů, na které se nevztahují specifické povinnosti stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/58/ES (18) a sledující stejný cíl, včetně povinností správce a práv fyzických osob. Za účelem vyjasnění vztahu
mezi tímto nařízením a směrnicí 2002/58/ES by měla být uvedená směrnice odpovídajícím způsobem změněna.
Jakmile bude toto nařízení přijato, směrnice 2002/58/ES by měla být podrobena přezkumu, zejména s cílem zajistit
soudržnost s tímto nařízením,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
Obecná ustanovení
Článek 1
Předmět a cíle
1. Toto nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.
2. Toto nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.
3. Volný pohyb osobních údajů v Unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů omezen ani zakázán.

Článek 2
Věcná působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na
neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
2. Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
b) členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU;
c) fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;
d)příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně
ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.
3. Na zpracování osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.
Nařízení (ES) č. 45/2001 a další právní akty Unie týkající se takového zpracování osobních údajů jsou uzpůsobeny
zásadám a pravidlům tohoto nařízení podle článku 98.
4. Tímto nařízením není 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.

Článek 3
Místní působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo
zpracovatele v Unii bez ohledu na to, zda zpracování probíhá v Unii či mimo ni.
2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů subjektů údajů, které se nacházejí v Unii, správcem nebo
zpracovatelem, který není usazen v Unii, pokud činnosti zpracování souvisejí:
a)s nabídkou zboží nebo služeb těmto subjektům údajů v Unii, bez ohledu na to, zda je od subjektů údajů požadována
platba; nebo
b) s monitorováním jejich chování, pokud k němu dochází v rámci Unie.
3. Toto nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů správcem, který není usazen v Unii, ale na místě, kde se
právo členského státu uplatňuje na základě mezinárodního práva veřejného.

Článek 4
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1)„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“);
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na
určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby;
2)„zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je
prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření
nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
3) „omezením zpracování“ označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
4)„profilováním“ jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení
některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se
jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování,
místa, kde se nachází, nebo pohybu;
5)„pseudonymizací“ zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez
použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně
technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické
osobě;
6)„evidencí“ jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný,
decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;
7)„správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně
s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny
právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

8)„zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává
osobní údaje pro správce;
9)„příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje
poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje
v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních
údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely
zpracování;
10)„třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem
údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna
ke zpracování osobních údajů;
11)„souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt
údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
12)„porušením zabezpečení osobních údajů“ porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu
zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak
zpracovávaných osobních údajů;
13)„genetickými údaji“ osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které
poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku
dotčené fyzické osoby;
14)„biometrickými údaji“ osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či
fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci,
například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;
15)„údaji o zdravotním stavu“ osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o
poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu;
16)„hlavní provozovnou“:
a)v případě správce s provozovnami ve více než jednom členském státě místo, kde se nachází jeho ústřední správa
v Unii, ledaže jsou rozhodnutí o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů přijímána v jiné provozovně
správce v Unii a tato jiná provozovna má pravomoc vymáhat provádění těchto rozhodnutí, přičemž v takovém
případě je za hlavní provozovnu považována provozovna, která tato rozhodnutí přijala;
b)v případě zpracovatele s provozovnami ve více než jednom členském státě místo, kde se nachází jeho ústřední
správa v Unii, nebo pokud zpracovatel nemá v Unii žádnou ústřední správu, pak ta provozovna zpracovatele v
Unii, kde probíhají hlavní činnosti zpracování v souvislosti s činnostmi provozovny zpracovatele, v rozsahu,
v jakém se na zpracovatele vztahují specifické povinnosti podle tohoto nařízení;
17)„zástupcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která je správcem nebo zpracovatelem určena
písemně podle článku 27 k tomu, aby správce nebo zpracovatele zastupovala, pokud jde o příslušné povinnosti
správce nebo zpracovatele ve smyslu tohoto nařízení;
18)„podnikem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní
formu, včetně osobních společností nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost;
19) „skupinou podniků“ skupina zahrnující řídící podnik a jím řízené podniky;

20)„závaznými podnikovými pravidly“ koncepce ochrany osobních údajů, kterou dodržuje správce nebo zpracovatel
usazený na území členského státu při jednorázových nebo souborných předáních osobních údajů správci nebo
zpracovateli v jedné nebo více třetích zemích v rámci skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících
společnou hospodářskou činnost;
21) „dozorovým úřadem“ nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle článku 51;
22)„dotčeným dozorovým úřadem“ dozorový úřad, kterého se zpracování osobních údajů dotýká, neboť:
a) správce či zpracovatel je usazen na území členského státu tohoto dozorového úřadu;
b)subjekty údajů s bydlištěm v členském státě tohoto dozorového úřadu jsou nebo pravděpodobně budou
zpracováním podstatně dotčeny, nebo
c)

u něj byla podána stížnost;

23)„přeshraničním zpracováním“ buď:
a)zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi provozoven ve více než jednom členském státě
správce či zpracovatele v Unii, je-li tento správce či zpracovatel usazen ve více než jednom členském státě; nebo
b)zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi jediné provozovny správce či zpracovatele v
Unii, ale kterým jsou nebo pravděpodobně budou podstatně dotčeny subjekty údajů ve více než jednom členském
státě;
24)„relevantní a odůvodněnou námitkou“ námitka vůči návrhu rozhodnutí za účelem posouzení, zda došlo k porušení
tohoto nařízení, nebo zda je zamýšlený úkon v souvislosti se správcem či zpracovatelem v souladu s tímto nařízením,
která jasně dokazuje významnost rizik vyplývajících z návrhu rozhodnutí, pokud jde o základní práva a svobody
subjektů údajů, případně volný pohyb osobních údajů v rámci Unie;
25) „službou informační společnosti“ služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535 (19);
26)„mezinárodní organizací“ organizace a jí podřízené subjekty podléhající mezinárodnímu právu veřejnému nebo jiný
subjekt zřízený dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím základě.

KAPITOLA II
Zásady
Článek 5
Zásady zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje musí být:
a)ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost
a transparentnost“);
b)shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je
s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely
(„účelové omezení“);

c)přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace
údajů“);
d)přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou
nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny
(„přesnost“);
e)uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou
zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu
provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a
svobody subjektu údajů („omezení uložení“);
f)zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných
technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“);
2. Správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit („odpovědnost“).

Článek 6
Zákonnost zpracování
1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b)zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e)zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen správce;
f)zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před
těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů,
zejména pokud je subjektem údajů dítě.
První pododstavec písm. f) se netýká zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.
2. Členské státy mohou zachovat nebo zavést konkrétnější ustanovení, aby přizpůsobily používání pravidel tohoto
nařízení ohledně zpracování ke splnění odst. 1 písm. c) a e) tím, že přesněji určí konkrétní požadavky na zpracování a
jiná opatření k zajištění zákonného a spravedlivého zpracování, a to i u jiných zvláštních situací, při nichž dochází ke
zpracování, jak stanoví kapitola IX.
3. Základ pro zpracování podle odst. 1 písm. c) a e) musí být stanoven:
a)
b)

právem Unie nebo
právem členského státu, které se na správce vztahuje.

Účel zpracování musí vycházet z tohoto právního základu, nebo pokud jde o zpracování uvedené v odst. 1 písm. e),
musí být toto zpracování nutné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým
je pověřen správce. Tento právní základ může obsahovat konkrétní ustanovení pro přizpůsobení uplatňování pravidel
tohoto nařízení, včetně obecných podmínek, kterými se řídí zákonnost zpracování správcem, typu osobních údajů, které
mají být zpracovány, dotčených subjektů údajů, subjektů, kterým lze osobní údaje poskytnout, a účelu tohoto
poskytování, účelového omezení, doby uložení a jednotlivých operací zpracování a postupů zpracování, jakož i dalších
opatření k zajištění zákonného a spravedlivého zpracování, jako jsou opatření pro jiné zvláštní situace, při nichž dochází
ke zpracování, než stanoví kapitola IX. Právo Unie nebo členského státu musí splňovat cíl veřejného zájmu a musí být
přiměřené sledovanému legitimnímu cíli.
4. Pokud zpracování pro jiný účel, než pro který byly osobní údaje shromážděny, není založeno na souhlasu subjektu
údajů nebo na právu Unie či členského státu, který v demokratické společnosti představuje nutné a přiměřené opatření
k zajištění cílů uvedených v čl. 23 odst. 1, zohlední správce v zájmu zjištění toho, zda je zpracování pro jiný účel slučitelné
s účely, pro něž byly osobní údaje původně shromážděny, mimo jiné:
a) jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž byly osobní údaje shromážděny, a účely zamýšleného dalšího zpracování;
b) okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména pokud jde o vztah mezi subjekty údajů a správcem;
c)povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 nebo osobní
údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů podle článku 10;
d) možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů;
e) existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo pseudonymizace.

Článek 7
Podmínky vyjádření souhlasu
1. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se
zpracováním svých osobních údajů.
2. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být
žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je
srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Jakákoli část tohoto
prohlášení, která představuje porušení tohoto nařízení, není závazná.
3. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů
informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
4. Při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění
smlouvy, včetně poskytnutí služby, podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané
smlouvy nutné.

Článek 8
[...]

Článek 9

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech,
náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů,
biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě
nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud jde o některý z těchto případů:
a)subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů,
s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být
subjektem údajů zrušen;
b)zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti
pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo
členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se
základních práv a zájmů subjektu údajů;
c)zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt
údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas;
d)zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový
subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje
pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související
s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt;
e) zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů;
f)zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých
soudních pravomocí;
g)zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu, které je
přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů;
h)zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti
zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb
zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým
pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 4;
i)zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými
přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých
přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které stanoví odpovídající
a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství;
j)zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo
pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené
sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu
základních práv a zájmů subjektu údajů.
3. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 mohou být zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2 písm. h), jsou-li tyto údaje
zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím nebo na jeho odpovědnost podle práva Unie nebo členského

státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány nebo jinou osobou, na niž se rovněž vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními
orgány.
4. Členské státy mohou zachovat nebo zavést další podmínky, včetně omezení, pokud jde o zpracování genetických
údajů, biometrických údajů či údajů o zdravotním stavu.

Článek 10
Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních
opatření na základě čl. 6 odst. 1 se může provádět pouze pod dozorem orgánu veřejné moci nebo pokud je oprávněné
podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů.
Jakýkoli souhrnný rejstřík trestů může být veden pouze pod dozorem orgánu veřejné moci.

Článek 11
Zpracování, které nevyžaduje identifikaci
1. Pokud účely, pro něž správce zpracovává osobní údaje, od správce nevyžadují nebo již nevyžadují identifikaci
subjektu údajů, nemá správce povinnost uchovávat, získávat nebo zpracovávat dodatečné informace za účelem
identifikace subjektu údajů výlučně kvůli dosažení souladu s tímto nařízením.
2. Je-li v případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku správce s to doložit, že není schopen identifikovat subjekt
údajů, informuje o této skutečnosti subjekt údajů, pokud je to možné. V takovýchto případech se neuplatní články 15
až 20, s výjimkou případů, kdy subjekt údajů za účelem výkonu svých práv podle uvedených článků poskytne dodatečné
informace umožňující jeho identifikaci.

KAPITOLA III
Práva subjektu údajů

Oddíl 1
Transparentnost a postupy

Článek 12
Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
1. Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno
přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v
článcích 13 a 14 a učinil veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování, zejména pokud se jedná o informace
určené konkrétně dítěti. Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve vhodných případech
v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu,
že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby.

2. Správce usnadňuje výkon práv subjektu údajů podle článků 15 až 22. V případech uvedených v čl. 11 odst. 2 správce
neodmítne vyhovět žádosti subjektu údajů za účelem výkonu jeho práv podle článků 15 až 22, ledaže doloží, že nemůže
zjistit totožnost subjektu údajů.
3. Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních, a to bez
zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby
a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv
takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů
podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů
nepožádá o jiný způsob.
4. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho
měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu
a žádat o soudní ochranu.
5. Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 se poskytují a činí
bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují,
může správce buď:
a)uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo
sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
b)

odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.
6. Aniž je dotčen článek 11, pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost
podle článků 15 až 21, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu
údajů.
7. Informace, které mají být subjektům údajů poskytnuty podle článků 13 a 14, mohou být doplněny standardizovanými
ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování.
Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.
8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 92 za účelem určení
informací, které mají být sděleny pomocí ikon, a postupů pro poskytování standardizovaných ikon.

Oddíl 2
Informace a přístup k osobním údajům

Článek 13
Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů
1. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání
osobních údajů subjektu údajů tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
f)případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci
rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49
odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom,
kde byly tyto údaje zpřístupněny.
2. Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto
další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:
a)doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
b)existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
c)pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli
souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
d)

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

e)skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné
uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků
neposkytnutí těchto údajů;
f)skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a
přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
3. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne
subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace
uvedené v odstavci 2.
4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

Článek 14
Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
1. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce;
b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
d)

kategorie dotčených osobních údajů;

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
f)případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či
neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47

nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo
informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
2. Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro
zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů:
a)doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
b) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
c)existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo
výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
d)pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli
souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
e)

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

f)zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných
zdrojů;
g)skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a
přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
3. Správce poskytne informace uvedené v odstavcích 1 a 2:
a)v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za
nichž jsou osobní údaje zpracovávány;
b)nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely
této komunikace; nebo
c) nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.
4. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů
ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci
2.
5. Odstavce 1 a 4 se nepoužijí, pokud a do té míry, v níž:
a)

subjekt údajů již uvedené informace má;

b)se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí zejména v
případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění
povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného
zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů
subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;
c)je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
d)osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie
nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.

Článek 15
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a)

účely zpracování;

b)

kategorie dotčených osobních údajů;

c)příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích
zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d)plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této
doby;
e)existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení
jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f)

právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h)skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a
přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován
o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.
3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce
účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické
formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný
způsob.
4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Oddíl 3
Oprava a výmaz

Článek 16
Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
dodatečného prohlášení.

Článek 17
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu
údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto
důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b)subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)
zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c)subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody
pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
d)

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e)osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se
na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.
2. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou
technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto
osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či
replikace.
3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
a)

pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b)pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce
vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce
pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
d)pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo
splnění cílů uvedeného zpracování;
e)

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Článek 18
Právo na omezení zpracování
1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a)subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních
údajů ověřit;
b)zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c)správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků;

d)subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení,
zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z
důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého
členského státu.
3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude
omezení zpracování zrušeno.

Článek 19
Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních
údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy
se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích,
pokud to subjekt údajů požaduje.

Článek 20
Právo na přenositelnost údajů
1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly
osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
a)zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6
odst. 1 písm. b); a
b)

zpracování se provádí automatizovaně.

2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje
byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Oddíl 4
Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Článek 21
Právo vznést námitku
1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto

ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,
které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků.
2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku
proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto
přímého marketingu.
3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro
tyto účely zpracovávány.
4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a
odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.
5. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt
údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.
89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného
zájmu.

Článek 22
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
1. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
b)povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření
zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
c)

založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

3. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod
a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva
napadnout rozhodnutí.
4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se
neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných
zájmů subjektu údajů.

Oddíl 5
Omezení

Článek 23

Omezení
1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím
legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5,
v rozsahu, v jakém ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření
v demokratické společnosti s cílem zajistit:
a)

národní bezpečnost;

b)
c)

obranu;
veřejnou bezpečnost;

d)prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
e)jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční
zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a
sociálního zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel regulovaných povolání;
h)monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně, s výkonem veřejné moci v případech
uvedených v písmenech a) až e) a g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j)

vymáhání občanskoprávních nároků.

2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1 zejména obsahuje konkrétní ustanovení, alespoň, je-li to relevantní,
pokud jde o:
a)

účely zpracování nebo kategorie zpracování;

b)

kategorie osobních údajů;

c)

rozsah zavedených omezení;

d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání;
e)

specifikaci správců nebo kategorie správců;

f) doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování nebo kategorie zpracování;
g)

rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a

h)právo subjektů údajů být informováni o daném omezení, pokud toto informování nemůže být na újmu účelu omezení.

KAPITOLA IV
Správce a zpracovatel

Oddíl 1

Obecné povinnosti

Článek 24
Odpovědnost správce
1. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným
rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl
schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. Tato opatření musí být podle potřeby
revidována a aktualizována.
2. Pokud je to s ohledem na činnosti zpracování přiměřené, zahrnují opatření uvedená v odstavci 1 uplatňování
vhodných koncepcí v oblasti ochrany údajů správcem.
3. Jedním z prvků, jimiž lze doložit, že správce plní příslušné povinnosti, je dodržování schválených kodexů chování
uvedených v článku 40 nebo schválených mechanismů pro vydávání osvědčení uvedených v článku 42.

Článek 25
Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavede
správce jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době zpracování samotného vhodná technická a organizační
opatření, jako je pseudonymizace, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, jako je minimalizace údajů,
účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil požadavky tohoto nařízení a ochránil práva
subjektů údajů.
2. Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze
osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká množství
shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření
zejména zajistí, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických
osob.
3. Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, je schválený
mechanismus pro vydávání osvědčení podle článku 42.

Článek 26
Společní správci
1. Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci. Společní
správci mezi sebou transparentním ujednáním vymezí své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle tohoto
nařízení, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a své povinnosti poskytovat informace uvedené v článcích
13 a 14, pokud tuto odpovědnost správců nestanoví právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
V ujednání může být určeno kontaktní místo pro subjekty údajů.
2. Ujednání uvedené v odstavci 1 náležitě zohlední úlohy společných správců a jejich vztahy vůči subjektům údajů.
Subjekt údajů musí být o podstatných prvcích ujednání informován.

3. Bez ohledu na podmínky ujednání uvedeného v odstavci 1 může subjekt údajů vykonávat svá práva podle tohoto
nařízení u každého ze správců i vůči každému z nich.

Článek 27
Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii
1. Pokud se použije čl. 3 odst. 2, správce nebo zpracovatel písemně jmenuje svého zástupce v Unii.
2. Povinnost uvedená v odstavci 1 tohoto článku se nevztahuje na:
a)zpracování, které je příležitostné, nezahrnuje, ve velkém měřítku, zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených
v čl. 9 odst. 1 nebo zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených
v článku 10, a u něhož je nepravděpodobné, že by s ohledem na svou povahu, kontext, rozsah a účely představovalo
riziko pro práva a svobody fyzických osob; nebo
b)

orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt.

3. Zástupce je usazen v jednom z členských států, ve kterém se vyskytují subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány v souvislosti s nabízeným zbožím či službami, nebo jejichž chování je monitorováno.
4. Zástupce je správcem nebo zpracovatelem zmocněn v tom smyslu, že se na něj vedle správce nebo zpracovatele
nebo místo nich mohou obracet zejména dozorové úřady a subjekty údajů ohledně všech otázek souvisejících se
zpracováním za účelem zajištění souladu s tímto nařízením.
5. Tím, že správce nebo zpracovatel jmenuje svého zástupce, nejsou dotčeny právní kroky, které by mohly být
zahájeny proti správci nebo zpracovateli samotnému.

Článek 28
Zpracovatel
1. Pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné
záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto
nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.
2. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného
písemného povolení správce. V případě obecného písemného povolení zpracovatel správce informuje o veškerých
zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost
vyslovit vůči těmto změnám námitky.
3. Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského státu,
které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel
zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Tato smlouva nebo jiný právní
akt zejména stanoví, že zpracovatel:
a)zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů
do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu,
které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před
zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

b)zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala
zákonná povinnost mlčenlivosti;
c) přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32;
d) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 2 a 4;
e)zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních
opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů
stanovených v kapitole III;
f)je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36, a to při zohlednění povahy
zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;
g)v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování
služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje
uložení daných osobních údajů;
h)poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku,
a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto
auditům přispěje.
Pokud jde o první pododstavec písm. h), informuje zpracovatel neprodleně správce v případě, že podle jeho názoru
určitý pokyn porušuje toto nařízení nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.
4. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, musí být
tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského
státu stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném právním aktu mezi správcem
a zpracovatelem podle odstavce 3, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných
technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení. Neplní-li uvedený další
zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího
zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.
5. Jedním z prvků, jimiž lze doložit dostatečné záruky podle odstavců 1 a 4 tohoto článku, je skutečnost, že zpracovatel
dodržuje schválený kodex chování uvedených v článku 40 nebo schválený mechanismus pro vydávání osvědčení
uvedený v článku 42.
6. Aniž jsou dotčeny individuální smlouvy mezi správcem a zpracovatelem, mohou být smlouvy nebo jiné právní akty
podle odstavců 3 a 4 tohoto článku založeny zcela nebo částečně na standardních smluvních doložkách podle odstavců
7 a 8 tohoto článku, mimo jiné i v případě, že jsou součástí osvědčení uděleného správci či zpracovateli podle článků
42 a 43.
7. Pro záležitosti uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku může standardní smluvní doložky stanovit Komise
přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2.
8. Pro záležitosti uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku může standardní smluvní doložky přijmout dozorový úřad
v souladu s mechanismem jednotnosti uvedeným v článku 63.
9. Smlouva nebo jiný právní akt podle odstavců 3 a 4 musí být vyhotoveny písemně, v to počítaje i elektronickou
formu.

10. Aniž jsou dotčeny články 82, 83 a 84, pokud zpracovatel poruší toto nařízení tím, že určí účely a prostředky
zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

Článek 29
Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Zpracovatel a jakákoliv osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může
tyto osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn správce, ledaže jí jejich zpracování ukládá právo Unie nebo členského
státu.

Článek 30
Záznamy o činnostech zpracování
1. Každý správce a jeho případný zástupce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá. Tyto záznamy
obsahují všechny tyto informace:
a)jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu
osobních údajů;
b)

účely zpracování;

c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
d)kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích;
e)informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této
třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných
záruk;
f) je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
g) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.
2. Každý zpracovatel a jeho případný zástupce vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných
pro správce, jež obsahují:
a)jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro něhož zpracovatel jedná,
a případného zástupce správce nebo zpracovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů;
b) kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců;
c)informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této
třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných
záruk;
d) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.
3. Záznamy podle odstavců 1 a 2 se vyhotovují písemně, v to počítaje i elektronickou formu.
4. Správce, zpracovatel nebo případný zástupce správce nebo zpracovatele poskytne záznamy na požádání
dozorového úřadu.

5. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí pro podnik nebo organizaci zaměstnávající méně než 250 osob,
ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování
není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů
týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.

Článek 31
Spolupráce s dozorovým úřadem
Správce a zpracovatel a případný zástupce správce nebo zpracovatele spolupracují na požádání s dozorovým úřadem
při plnění jeho úkolů.

Oddíl 2
Zabezpečení osobních údajů

Článek 32
Zabezpečení zpracování
1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel
vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
a)

pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

b) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
c)schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
d)procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření
pro zajištění bezpečnosti zpracování.
2. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména
náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak
zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
3. Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavci 1 tohoto článku, je dodržování
schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo uplatňování schváleného mechanismu pro vydávání
osvědčení uvedeného v článku 42.
4. Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření
správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce,
pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu.

Článek 33
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
1. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od
okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu příslušnému podle článku 55, ledaže je nepravděpodobné,

že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu
učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.
2. Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci.
3. Ohlášení podle odstavce 1 musí přinejmenším obsahovat:
a)popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného
počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
b)jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může
poskytnout bližší informace;
c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
d)popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů,
včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
4. Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.
5. Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů, přičemž uvede skutečnosti, které se
týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření. Tato dokumentace musí dozorovému úřadu umožnit
ověření souladu s tímto článkem.

Článek 34
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
1. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko
pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
2. V oznámení určeném subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se za použití jasných a jednoduchých
jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace
a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d).
3. Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
a)správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů
dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro
kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
b)správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů podle odstavce 1
se již pravděpodobně neprojeví;
c)vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným
způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.
4. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový
úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak
učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 3.

Oddíl 3
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

Článek 35
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
1. Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím
k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických
osob, provede správce před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů.
Pro soubor podobných operací zpracování, které představují podobné riziko, může stačit jedno posouzení.
2. Při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů si správce vyžádá posudek pověřence pro ochranu
osobních údajů, byl-li jmenován.
3. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle odstavce 1 je nutné zejména v těchto případech:
a)systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k
fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad;
b)rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků
v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo
c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů.
4. Dozorový úřad sestaví a zveřejní seznam druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů podle odstavce 1. Dozorový úřad uvedené seznamy předá sboru.
5. Dozorový úřad může rovněž sestavit a zveřejnit seznam druhů operací zpracování, u nichž není posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů nutné. Dozorový úřad uvedené seznamy předá sboru.
6. Před přijetím seznamů podle odstavců 4 a 5 použije příslušný dozorový úřad mechanismus jednotnosti uvedený v
článku 63, pokud tyto seznamy zahrnují činnosti zpracování související s nabídkou zboží či služeb subjektům údajů nebo
s monitorováním jejich chování v několika členských státech, nebo jestliže dané seznamy mohou výrazně ovlivnit volný
pohyb osobních údajů v rámci Unie.
7. Posouzení obsahuje alespoň:
a)systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně včetně oprávněných zájmů správce;
b) posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů;
c) posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů uvedených v odstavci 1; a
d)plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany
osobních údajů a k doložení souladu s tímto nařízením, s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů
údajů a dalších dotčených osob.
8. Dodržování schválených kodexů chování podle článku 40 příslušnými správci nebo zpracovateli se řádně zohlední
při posuzování dopadu operací zpracování prováděných těmito správci či zpracovateli, zejména pro účely posouzení
vlivu na ochranu osobních údajů.
9. Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů nebo jejich zástupců,
aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo bezpečnost operací zpracování.
10. Pokud má zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo e) právní základ v právu Unie nebo členského státu, které
se na správce vztahuje, a toto právo upravuje konkrétní operaci nebo soubor operací zpracování a pokud bylo posouzení

vlivu na ochranu osobních údajů již provedeno jakožto součást obecného posouzení dopadů v souvislosti s přijetím
uvedeného právního základu, odstavce 1 až 7 se nepoužijí, ledaže by členské státy považovaly provedení tohoto
posouzení před činnostmi zpracování za nezbytné.
11. Správce případně provede přezkum s cílem posoudit, zda je zpracování prováděno v souladu s posouzením vlivu
na ochranu osobních údajů alespoň v případech, kdy dojde ke změně rizika, jež představují operace zpracování.

Článek 36
Předchozí konzultace
1. Správce konzultuje před zpracováním s dozorovým úřadem, pokud z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
podle článku 35 vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysoké riziko v případě, že by správce nepřijal opatření
ke zmírnění tohoto rizika.
2. Pokud se dozorový úřad domnívá, že by zamýšlené zpracování uvedené v odstavci 1 porušilo toto nařízení, zejména
pokud správce nedostatečně určil či zmírnil riziko, upozorní na to správce a případně zpracovatele údajů písemně ve
lhůtě nejvýše osmi týdnů od obdržení žádosti o konzultaci a může uplatnit kteroukoli ze svých pravomocí uvedených
v článku 58. Tato lhůta může být s ohledem na složitost zamýšleného zpracování prodloužena o šest týdnů. Dozorový
úřad informuje správce a případně zpracovatele o každém takovém prodloužení a o jeho důvodech do jednoho měsíce
od obdržení žádosti o konzultaci. Tyto lhůty mohou být pozastaveny, dokud dozorový úřad neobdrží veškeré informace,
o které požádal pro účely konzultace.
3. Při konzultaci s dozorovým úřadem podle odstavce 1 mu správce poskytne informace o těchto aspektech:
a)ve vhodných případech rozdělení odpovědnosti správce, společných správců a zpracovatelů zapojených do
zpracování, zejména v případě zpracování v rámci skupiny podniků;
b)

účely a způsoby zamýšleného zpracování;

c) opatření a záruky poskytnuté za účelem ochrany práv a svobod subjektů údajů podle tohoto nařízení;
d) kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
e) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 35 a
f) veškeré další informace, o které dozorový úřad požádá.
4. Členské státy konzultují s dozorovým úřadem během přípravy návrhu legislativního opatření, které má přijmout
vnitrostátní parlament, nebo návrhu regulačního opatření založeného na takovém legislativním opatření, jež souvisí se
zpracováním.
5. Bez ohledu na odstavec 1 může právo členského státu od správců vyžadovat, aby konzultovali s dozorovým úřadem
a získali od něj předchozí povolení, pokud jde o zpracování správcem za účelem vykonání úkolu ve veřejném zájmu,
včetně zpracování v souvislosti se sociální ochranou a veřejným zdravím.

Oddíl 4
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Článek 37

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:
a)zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních
pravomocí;
b)hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu
nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
c)hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených
v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.
2. Skupina podniků může jmenovat jediného pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud je snadno dosažitelný
z každého podniku.
3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím k jejich
organizační struktuře a velikosti jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů
nebo subjektů.
4. V jiných případech, než jaké jsou uvedeny v odstavci 1, mohou nebo, vyžaduje-li to právo Unie nebo členského
státu, musí pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat správce nebo zpracovatel nebo sdružení a jiné subjekty
zastupující kategorie správců či zpracovatelů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může jednat ve prospěch
takovýchto sdružení a jiných subjektů zastupujících správce nebo zpracovatele.
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě
svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být pracovníkem správce či zpracovatele, nebo může úkoly plnit na
základě smlouvy o poskytování služeb.
7. Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je dozorovému
úřadu.

Článek 38
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do veškerých
záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.
2. Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených v článku 39 tím,
že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a
k udržování jeho odborných znalostí.
3. Správce a zpracovatel zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů nedostával žádné pokyny týkající se
výkonu těchto úkolů. V souvislosti s plněním svých úkolů není správcem nebo zpracovatelem propuštěn ani
sankcionován. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo
zpracovatele.
4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se
zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán tajemstvím nebo důvěrností,
v souladu s právem Unie nebo členského státu.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může plnit i jiné úkoly a povinnosti. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby
žádné z těchto úkolů a povinností nevedly ke střetu zájmů.

Článek 39
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:
a)poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování,
o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
b)monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s
koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování
povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c)poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho
uplatňování podle článku 35;
d)

spolupráce s dozorovým úřadem a

e)působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí
konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi
zpracování a současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

Oddíl 5
Kodexy chování a vydávání osvědčení

Článek 40-43
[...]

KAPITOLA V
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Článek 44-50
[...]

KAPITOLA VI
Nezávislé dozorové úřady

Oddíl 1
Nezávislost postavení

Článek 51
Dozorový úřad
1. Každý členský stát stanoví, že jeden nebo více nezávislých orgánů veřejné moci jsou pověřeny monitorováním
uplatňování tohoto nařízení s cílem chránit základní práva a svobody fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich
osobních údajů a usnadnit volný pohyb osobních údajů uvnitř Unie (dále jen „dozorový úřad“).
2. Každý dozorový úřad přispívá k jednotnému uplatňování tohoto nařízení v celé Unii. Dozorové úřady za tímto účelem
spolupracují mezi sebou a s Komisí v souladu s kapitolou VII.
3. Pokud je v některém členském státě zřízen více než jeden dozorový úřad, určí tento členský stát dozorový úřad,
jenž má tyto úřady zastupovat ve sboru, a stanoví mechanismus, který zajistí, že budou ostatní dozorové úřady
dodržovat pravidla týkající se mechanismu jednotnosti uvedeného v článku 63.
4. Každý členský stát oznámí Komisi do 25. května 2018 právní ustanovení, která přijme podle této kapitoly, a bez
zbytečného odkladu jakékoliv následné změny týkající se těchto ustanovení.

Článek 52
Nezávislost
1. Každý dozorový úřad jedná při plnění úkolů a při výkonu svých pravomocí podle tohoto nařízení zcela nezávisle.
2. Člen či členové každého dozorového úřadu musí být při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí podle tohoto
nařízení i nadále nezávislí na vnějším vlivu, přímém či nepřímém, a od nikoho nesmějí vyžadovat ani přijímat pokyny.
3. Člen či členové každého dozorového úřadu se zdrží jakéhokoli jednání neslučitelného s jejich funkcí a během svého
funkčního období nesmějí vykonávat žádnou výdělečnou ani nevýdělečnou pracovní činnost neslučitelnou s touto
funkcí.
4. Každý členský stát zajistí, aby byl každý dozorový úřad vybaven lidskými, technickými a finančními zdroji,
prostorami a infrastrukturou, které bude potřebovat pro účinné plnění svých úkolů a výkon svých pravomocí, včetně
úkolů a pravomocí, jež je třeba plnit v rámci vzájemné pomoci, spolupráce a účasti ve sboru.
5. Každý členský stát zajistí, aby každý dozorový úřad vybíral a měl své vlastní zaměstnance, kteří podléhají výlučně
řízení členem či členy tohoto dozorového úřadu.
6. Každý členský stát zajistí, aby každý dozorový úřad podléhal finanční kontrole, která neovlivní jeho nezávislost, a
aby měl samostatný veřejný roční rozpočet, který může být součástí celkového zemského nebo státního rozpočtu.

Článek 53
Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu
1. Členské státy stanoví, že každý člen jejich dozorových úřadů je jmenován transparentním způsobem:
—
—

parlamentem,
vládou,

—

hlavou státu, nebo

— nezávislým subjektem, kterému toto jmenování svěří právo členského státu.
2. Každý člen musí mít kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, potřebné k
plnění svých povinností a výkonu svých pravomocí.
3. Povinnosti člena končí uplynutím jeho funkčního období, odstoupením nebo povinným odchodem do důchodu v
souladu s právem daného členského státu.
4. Člena může být odvolán pouze v případě závažného pochybení nebo pokud přestane splňovat podmínky pro plnění
svých povinností.

Článek 54
Pravidla pro zřízení dozorového úřadu
1. Každý členský stát upraví právním předpisem všechny tyto záležitosti:
a)

zřízení každého dozorového úřadu;

b) kvalifikaci a podmínky způsobilosti požadované pro jmenování členem každého dozorového úřadu;
c) pravidla a postupy pro jmenování člena nebo členů každého dozorového úřadu;
d)délku funkčního období člena či členů každého dozorového úřadu, která činí nejméně čtyři roky, s výjimkou prvního
jmenování po 24. květnu 2016, kdy někteří členové mohou být jmenováni na dobu kratší, je-li k ochraně nezávislosti
dozorového úřadu nutný proces postupného jmenování;
e)zda a případně na kolik funkčních období mohou být člen či členové každého dozorového úřadu jmenováni opětovně;
f)podmínky, jimiž se řídí povinnosti člena nebo členů a pracovníků každého dozorového úřadu, zákaz jednání a
pracovních činností a využívání výhod neslučitelných s těmito podmínkami během funkčního období a po jeho
skončení a pravidla, jimiž se řídí ukončení zaměstnání.
2. Člen či členové a pracovníci každého dozorového úřadu jsou, v souladu s právem Unie nebo členského státu, vázáni
během funkčního období i po jeho skončení služebním tajemstvím, pokud jde o veškeré důvěrné informace, o nichž se
dozvědí během plnění svých úkolů či výkonu svých pravomocí. Během jejich funkčního období se tato povinnost
zachovávat služební tajemství vztahuje zejména na ohlášení porušení tohoto nařízení učiněná fyzickými osobami.

Oddíl 2
Příslušnost, úkoly a pravomoci

Článek 55
Příslušnost
1. Každý dozorový úřad je na území svého členského státu příslušný k plnění úkolů a výkonu pravomocí, které mu byly
svěřeny v souladu s tímto nařízením.
2. Pokud zpracování provádějí orgány veřejné moci nebo soukromé subjekty jednající na základě čl. 6 odst. 1 písm. c)
nebo e), je příslušným dozorový úřad dotčeného členského státu. V takových případech se nepoužije článek 56.

3. Dozorové úřady nejsou příslušné k dozoru nad operacemi zpracování, které provádějí soudy jednající v rámci svých
soudních pravomocí.

Článek 56
Příslušnost vedoucího dozorového úřadu
1. Aniž je dotčen článek 55, je dozorový úřad pro hlavní nebo jedinou provozovnu správce či zpracovatele příslušný k
tomu, aby jednal jako vedoucí dozorový úřad v případě přeshraničního zpracování prováděného tímto správcem či
zpracovatelem v souladu s postupem stanoveným v článku 60.
2. Odchylně od odstavce 1 je každý dozorový úřad příslušný k tomu, aby se zabýval stížnostmi, které u něj byly podány,
nebo možným porušením tohoto nařízení, pokud se daná záležitost týká pouze provozovny v jeho členském státě nebo
jsou touto záležitostí podstatným způsobem dotčeny subjekty údajů pouze v jeho členském státě.
3. V případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku daný dozorový úřad o této záležitosti neprodleně informuje
vedoucí dozorový úřad. Ve lhůtě tří týdnů po obdržení těchto informací vedoucí dozorový úřad rozhodne, zda se
postupem podle článku 60 bude danou věcí zabývat či nikoli, a zohlední přitom, zda se v členském státě dozorového
úřadu, který jej informoval, nachází provozovna správce nebo zpracovatele či nikoli.
4. Pokud vedoucí dozorový úřad rozhodne, že se věcí zabývat bude, použije se postup podle článku 60. Dozorový úřad,
který vedoucí dozorový úřad informoval, může vedoucímu dozorovému úřadu předložit návrh rozhodnutí. Vedoucí
dozorový úřad tento návrh co nejvíce zohlední při přípravě návrhu rozhodnutí podle čl. 60 odst. 3.
5. Pokud vedoucí dozorový úřad rozhodne, že se věcí zabývat nebude, zabývá se jí v souladu s články 61 a 62 dozorový
úřad, který informoval vedoucí dozorový úřad.
6. Provádějí-li správce či zpracovatel přeshraniční zpracování, je pro ně jediným příslušným orgánem vedoucí
dozorový úřad.

Článek 57
Úkoly
1. Aniž jsou dotčeny další úkoly stanovené tímto nařízením, každý dozorový úřad na svém území:
a)

monitoruje a vymáhá uplatňování tohoto nařízení;

b)zvyšuje povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v souvislosti se zpracováním a podporuje
porozumění těmto otázkám. Zvláštní pozornost se přitom věnuje akcím, které jsou určeny speciálně pro děti;
c)v souladu s právem členského státu poskytuje poradenství vnitrostátnímu parlamentu, vládě a dalším orgánům a
institucím ohledně legislativních a správních opatření týkajících se ochrany práv a svobod fyzických osob v souvislosti
se zpracováním;
d) podporuje povědomí správců a zpracovatelů o jejich povinnostech podle tohoto nařízení;
e)na požádání poskytuje všem subjektům údajů informace ohledně výkonu jejich práv podle tohoto nařízení a, je-li to
vhodné, spolupracuje za tímto účelem s dozorovými úřady v jiných členských státech;
f)zabývá se stížnostmi, které mu podá subjekt údajů nebo subjekt, organizace či sdružení v souladu s článkem 80, a ve
vhodné míře prošetřuje předmět stížnosti a v přiměřené lhůtě informuje stěžovatele o vývoji a výsledku šetření,
zejména v případech, kdy je zapotřebí další šetření nebo koordinace s jiným dozorovým úřadem;

g)s cílem zajistit jednotné uplatňování a prosazování tohoto nařízení spolupracuje s dalšími dozorovými úřady, mimo
jiné formou sdílení informací, a s těmito úřady si vzájemně poskytuje pomoc;
h)provádí šetření o uplatňování tohoto nařízení, mimo jiné na základě informací obdržených od jiného dozorového
úřadu či jiného orgánu veřejné moci;
i)monitoruje vývoj v relevantních oblastech, pokud má vliv na ochranu osobních údajů, zejména vývoj informačních a
komunikačních technologií a obchodních praktik;
j) přijímá standardní smluvní doložky uvedené v čl. 28 odst. 8 a čl. 46 odst. 2 písm. d);
k)připravuje a udržuje seznam v souvislosti s požadavkem provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle
čl. 35 odst. 4;
l) poskytuje poradenství o operacích zpracování uvedených v čl. 36 odst. 2;
m)podporuje vypracování kodexů chování podle čl. 40 odst. 1, vydává stanoviska a schvaluje takové kodexy chování,
které poskytují dostatečné záruky podle čl. 40 odst. 5;
n)vybízí k zavedení mechanismů pro vydávání osvědčení o ochraně údajů a pečetí a známek dokládajících ochranu
údajů podle čl. 42 odst. 1 a schvaluje kritéria pro vydávání osvědčení podle čl. 42 odst. 5;
o) případně provádí pravidelný přezkum osvědčení vydaných v souladu s čl. 42 odst. 7;
p)navrhuje a zveřejňuje kritéria pro schvalování subjektu pro monitorování kodexů chování podle článku 41 a subjektu
pro vydávání osvědčení podle článku 43;
q)provádí schvalování subjektu pro monitorování kodexů chování podle článku 41 a subjektu pro vydávání osvědčení
podle článku 43;
r) schvaluje smluvní doložky a ustanovení uvedené v čl. 46 odst. 3;
s) schvaluje závazná podniková pravidla podle článku 47;
t)

přispívá k činnostem sboru;

u) vede interní záznamy o porušeních tohoto nařízení a o opatřeních přijatých podle čl. 58 odst. 2; a
v) plní veškeré další úkoly související s ochranou osobních údajů.
2. Každý dozorový úřad usnadňuje podávání stížností uvedených v odst. 1 písm. f) takovými opatřeními, jako je
poskytnutí formuláře pro podávání stížností, který lze vyplnit i v elektronické formě, aniž jsou vyloučeny jiné
komunikační prostředky.
3. Provádění úkolů každého dozorového úřadu je pro subjekty údajů a pro případné pověřence pro ochranu osobních
údajů bezplatné.
4. Jestliže jsou požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může dozorový úřad
uložit přiměřený poplatek na základě svých administrativních nákladů nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou
nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá dozorový úřad.

Článek 58
Pravomoci
1. Každý dozorový úřad má všechny tyto vyšetřovací pravomoci:

a)nařídit správci a zpracovateli, případně zástupci správce nebo zpracovatele, aby mu poskytli veškeré informace, které
potřebuje k plnění svých úkolů;
b)

provádět vyšetřování formou auditů ochrany údajů;

c) provádět přezkum osvědčení vydaných v souladu s čl. 42 odst. 7;
d) ohlásit správci nebo zpracovateli údajné porušení tohoto nařízení;
e)získat od správce a zpracovatele přístup ke všem osobním údajům a ke všem informacím, které potřebuje k výkonu
svých úkolů;
f)získat přístup do všech prostor, v nichž správce a zpracovatel působí, včetně přístupu k veškerému zařízení a
prostředkům určeným ke zpracování údajů, v souladu s procesním právem Unie nebo členského státu.
2. Každý dozorový úřad má všechny tyto nápravné pravomoci:
a) upozornit správce či zpracovatele, že zamýšlené operace zpracování pravděpodobně porušují toto nařízení;
b) udělit napomenutí správci či zpracovateli, jehož operace zpracování porušily toto nařízení;
c)nařídit správci nebo zpracovateli, aby vyhověli žádostem subjektu údajů o výkon jeho práv podle tohoto nařízení;
d)nařídit správci či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování do souladu s tímto nařízením, a to případně
předepsaným způsobem a ve stanovené lhůtě;
e) nařídit správci, aby subjektu údajů oznámil případy porušení zabezpečení osobních údajů;
f) uložit dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho zákazu;
g)nařídit opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování podle článků 16, 17 a 18 a ohlašování takových
opatření příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny podle čl. 17 odst. 2 a článku 19;
h)odebrat osvědčení nebo nařídit, aby subjekt pro vydávání osvědčení odebral osvědčení vydané podle článků 42 a 43,
nebo aby osvědčení nevydal, pokud požadavky na osvědčení plněny nejsou nebo již přestaly být plněny;
i)uložit správní pokutu podle článku 83 vedle či namísto opatření uvedených v tomto odstavci, podle okolností každého
jednotlivého případu;
j) nařídit přerušení toků údajů příjemci ve třetí zemi nebo toků údajů mezinárodní organizaci.
3. Každý dozorový úřad má všechny tyto povolovací a poradní pravomoci:
a) poskytovat poradenství správci v souladu s postupem předchozí konzultace podle článku 36;
b)z vlastního podnětu nebo na požádání vydávat stanoviska určená vnitrostátnímu parlamentu, vládě členského státu
nebo v souladu s právem členského státu dalším institucím a subjektům, jakož i veřejnosti, ohledně veškerých otázek
souvisejících s ochranou osobních údajů;
c)povolovat zpracování uvedené v čl. 36 odst. 5, pokud právo členského státu takové předchozí povolení vyžaduje;
d) vydávat stanoviska a schvalovat návrhy kodexů chování podle čl. 40 odst. 5;
e) akreditovat subjekty pro vydávání osvědčení podle článku 43;
f) vydávat osvědčení a schvalovat kritéria pro vydávání osvědčení podle čl. 42 odst. 5;
g) přijímat standardní doložky o ochraně údajů podle čl. 28 odst. 8 a čl. 46 odst. 2 písm. d);

h) povolovat smluvní doložky podle čl. 46 odst. 3 písm. a);
i) povolovat správní ujednání podle čl. 46 odst. 3 písm. b);
j) schvalovat závazná podniková pravidla podle článku 47.
4. Výkon pravomocí svěřených tímto článkem dozorovému úřadu podléhá vhodným zárukám, včetně účinné soudní
ochrany a spravedlivého procesu, stanoveným v právu Unie a členského státu v souladu s Listinou.
5. Každý členský stát v právních předpisech stanoví, že jeho dozorový úřad má pravomoc upozornit na porušení tohoto
nařízení justiční orgány, a pokud je to vhodné, zahájit soudní řízení či se do něj jinak zapojit s cílem vymoci dodržení
tohoto nařízení.
6. Každý členský stát může v právních předpisech stanovit, že jeho dozorový úřad má další pravomoci než ty uvedené
v odstavcích 1, 2 a 3. Výkon těchto pravomocí nesmí narušit účinné fungování kapitoly VII.

Článek 59
Zprávy o činnosti
Každý dozorový úřad vypracovává výroční zprávy o své činnosti, které mohou obsahovat seznam druhů ohlášených
porušení a druhů opatření přijatých podle čl. 58 odst. 2. Tyto zprávy předkládá vnitrostátnímu parlamentu, vládě a
dalším orgánům určeným právem dotčeného členského státu. Dále je zpřístupní veřejnosti, Komisi a sboru.

KAPITOLA VII
Spolupráce a jednotnost

Oddíl 1
Spolupráce

Článek 60-62
[...]

Oddíl 2
Jednotnost

Článek 63-67
[...]
.

Oddíl 3
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Článek 68-76
[…]

KAPITOLA VIII
Právní ochrana, odpovědnost a sankce
Článek 77
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
1. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat
stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání
nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je
porušeno toto nařízení.
2. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku,
jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78.

Článek 78
Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu
1. Aniž je dotčena jakákoli jiná správní či mimosoudní ochrana, má každá fyzická nebo právnická osoba právo na
účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu, které se jí týká.
2. Aniž je dotčena jakákoli jiná správní či mimosoudní ochrana, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní
ochranu, pokud se dozorový úřad, který je příslušný podle článků 55 a 56, stížností nezabývá nebo pokud neinformuje
subjekt údajů do tří měsíců o pokroku v řešení stížnosti podané podle článku 77 či o jeho výsledku.
3. Řízení proti dozorovému úřadu se zahajuje u soudů toho členského státu, v němž je daný dozorový úřad zřízen.
4. Je-li zahájeno řízení proti rozhodnutí dozorového úřadu, kterému předcházelo stanovisko nebo rozhodnutí sboru v
rámci mechanismu jednotnosti, dozorový úřad toto stanovisko nebo rozhodnutí předloží soudu.

Článek 79
Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli
1. Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového
úřadu podle článku 77, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle
tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením.
2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se zahajuje 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 své obvyklé
bydliště, s výjimkou případů, kdy je správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci některého členského státu, který
jedná v rámci výkonu veřejné moci.

Článek 80

Zastupování subjektů údajů
1. Subjekt údajů má právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, jež byly řádně založeny v souladu
s právem některého členského státu, jejichž statutární cíle jsou ve veřejném zájmu a jež vyvíjejí činnost v oblasti
ochrany práv a svobod subjektů údajů ohledně ochrany jejich osobních údajů, aby jeho jménem podal stížnost, uplatnil
práva uvedená v článcích 77, 78 a 79 a, pokud tak stanoví právo členského státu, uplatnil právo na odškodnění podle
článku 82.
2. Členské státy mohou stanovit, že jakýkoliv subjekt, organizace nebo sdružení uvedené v odstavci 1 tohoto článku
má bez ohledu na pověření od subjektu údajů právo podat v daném členském státě stížnost u dozorového úřadu
příslušného podle článku 77 a vykonávat práva uvedená v článcích 78 a 79, pokud se domnívá, že v důsledku
zpracování byla porušena práva subjektu údajů podle tohoto nařízení.

Článek 81
Přerušení řízení
1. Má-li příslušný soud členského státu informace o tom, že u soudu jiného členského státu probíhá řízení týkající se
stejného předmětu, pokud jde o zpracování prováděné týmž správcem nebo zpracovatelem, kontaktuje daný soud
jiného členského státu, aby existenci takového řízení ověřil.
2. Probíhá-li u soudu jiného členského státu řízení týkající se stejného předmětu, pokud jde o zpracování prováděné
týmž správcem nebo zpracovatelem, kterýkoliv z příslušných soudů, u nichž nebylo řízení zahájeno jako první, může
své řízení přerušit.
3. Pokud toto řízení probíhá v prvním stupni, kterýkoliv ze soudů, u nichž nebylo řízení zahájeno jako první, se může
na návrh jedné ze stran také prohlásit za nepříslušný, je-li soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, příslušný pro
daná řízení a spojení těchto řízení je podle práva státu tohoto soudu přípustné.

Článek 82
Právo na náhradu újmy a odpovědnost
1. Kdokoli, kdo v důsledku porušení tohoto nařízení utrpěl hmotnou či nehmotnou újmu, má právo obdržet od správce
nebo zpracovatele náhradu utrpěné újmy.
2. Správce zapojený do zpracování je odpovědný za újmu, kterou způsobí zpracováním, jež porušuje toto nařízení.
Zpracovatel je za újmu způsobenou zpracováním odpovědný pouze v případě, že nesplnil povinnosti stanovené tímto
nařízením konkrétně pro zpracovatele nebo že jednal nad rámec zákonných pokynů správce nebo v rozporu s nimi.
3. Správce nebo zpracovatel jsou odpovědnosti podle odstavce 2 zproštěni, pokud prokáží, že nenesou žádným
způsobem odpovědnost za událost, která ke vzniku újmy vedla.
4. Je-li do téhož zpracování zapojen více než jeden správce nebo zpracovatel, nebo správce i zpracovatel, a nesou-li
podle odstavců 2 a 3 odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou daným zpracováním, nese každý správce nebo
zpracovatel odpovědnost za celou újmu, tak aby byla zajištěna účinná náhrada újmy subjektu údajů.
5. Jestliže některý správce nebo zpracovatel zaplatil v souladu s odstavcem 4 plnou náhradu způsobené újmy, má
právo žádat od ostatních správců nebo zpracovatelů zapojených do téhož zpracování vrácení části náhrady, která
odpovídá jejich podílu na odpovědnosti za újmu v souladu s podmínkami v odstavci 2.

6. Soudní řízení za účelem výkonu práva na náhradu újmy se zahajují u soudů příslušných podle práva členského státu
uvedeného v čl. 79 odst. 2.

Článek 83
Obecné podmínky pro ukládání správních pokut
1. Každý dozorový úřad zajistí, aby ukládání správních pokut v souladu s tímto článkem ohledně porušení tohoto
nařízení podle odstavců 4, 5 a 6 bylo v každém jednotlivém případě účinné, přiměřené a odrazující.
2. Správní pokuty se ukládají podle okolností každého jednotlivého případu kromě či namísto opatření uvedených v čl.
58 odst. 2 písm. a) až h) a j). Při rozhodování o tom, zda uložit správní pokutu, a rozhodování o výši správní pokuty v
jednotlivých případech se řádně zohlední tyto okolnosti:
a)povaha, závažnost a délka trvání porušení s přihlédnutím k povaze, rozsahu či účelu dotčeného zpracování, jakož i k
počtu dotčených subjektů údajů a míře škody, jež jim byla způsobena;
b)

zda k porušení došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

c) kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod způsobených subjektům údajů;
d)míra odpovědnosti správce či zpracovatele s přihlédnutím k technickým a organizačním opatřením jimi zavedeným
podle článků 25 a 32;
e) veškerá relevantní předchozí porušení správcem či zpracovatelem;
f)míra spolupráce s dozorovým úřadem za účelem nápravy daného porušení a zmírnění jeho možných nežádoucích
účinků;
g)

kategorie osobních údajů dotčené daným porušením;

h)způsob, jakým se dozorový úřad dozvěděl o porušení, zejména zda správce či zpracovatel porušení oznámil, a pokud
ano, v jaké míře;
i)v případě, že vůči danému správci nebo zpracovateli byla v souvislosti s týmž předmětem dříve nařízena opatření
uvedená v čl. 58 odst. 2, splnění těchto opatření;
j)dodržování schválených kodexů chování podle článku 40 nebo schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení
podle článku 42 a
k)jakoukoliv jinou přitěžující nebo polehčující okolnost vztahující se na okolnosti daného případu, jako jsou získaný
finanční prospěch či zamezení ztrátám, přímo či nepřímo vyplývající z porušení.
3. Pokud správce nebo zpracovatel úmyslně či z nedbalosti u stejných nebo souvisejících operací zpracování poruší
více ustanovení tohoto nařízení, nesmí celková výše správní pokuty překročit výši stanovenou pro nejzávažnější
porušení.
4. Za porušení následujících ustanovení lze v souladu s odstavcem 2 uložit správní pokuty až do výše 10 000 000 EUR,
nebo jedná-li se o podnik, až do výše 2 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok, podle toho,
která hodnota je vyšší:
a) povinnosti správce a zpracovatele podle článků 8, 11, 25 až 39, 42 a 43;
b) povinnosti subjektu pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43;

c) povinnosti subjektu pro vydávání osvědčení podle čl. 41 odst. 4.
5. Za porušení následujících ustanovení lze v souladu s odstavcem 2 uložit správní pokuty až do výše
20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční
rok, podle toho, která hodnota je vyšší:
a) základní zásady pro zpracování, včetně podmínek týkajících se souhlasu podle článků 5, 6, 7 a 9;
b)

práva subjektů údajů podle článků 12 až 22;

c) předání osobních údajů příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci podle článků 44 až 49;
d) jakékoli povinnosti vyplývající z právních předpisů členského státu přijatých na základě kapitoly IX;
e)nesplnění příkazu nebo dočasné či trvalé omezení zpracování nebo přerušení toků údajů dozorovým úřadem podle čl.
58 odst. 2 nebo neposkytnutí přístupu v rozporu s čl. 58 odst. 1.
6. Za nesplnění příkazu dozorového úřadu podle čl. 58 odst. 2 lze v souladu s odstavcem 2 tohoto článku uložit správní
pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově
za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je vyšší.
7. Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 2, může každý členský stát stanovit
pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným
subjektům usazeným v daném členském státě.
8. Na výkon pravomocí dozorovým úřadem podle tohoto článku se vztahují vhodné procesní záruky v souladu s
právem Unie a členského státu, včetně účinné soudní ochrany a spravedlivého procesu.
9. Neumožňuje-li právo členského státu uložení správních pokut, může se použít tento článek tak, aby podnět k uložení
pokuty dal příslušný dozorový úřad a aby pokuta byla uložena příslušnými vnitrostátními soudy, a současně je třeba
zajistit, aby tyto prostředky právní ochrany byly účinné a aby jejich účinek byl rovnocenný se správními pokutami, jež
ukládají dozorové úřady. Uložené pokuty musí být v každém případě účinné, přiměřené a odrazující. Tyto členské státy
oznámí Komisi do 25. května 2018 příslušná ustanovení svých právních předpisů, která přijmou podle tohoto odstavce,
a bez prodlení jakékoliv následné novely nebo změny týkající se těchto ustanovení.

Článek 84
Sankce
1. Členské státy stanoví pravidla pro jiné sankce, jež se mají ukládat za porušení tohoto nařízení, zejména za porušení,
na něž se nevztahují správní pokuty podle článku 83, a učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování.
Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Každý členský stát oznámí Komisi do 25. května 2018 právní předpisy, které přijme podle odstavce 1, a bez
zbytečného odkladu jakékoliv následné změny týkající se těchto ustanovení.

KAPITOLA IX
Ustanovení týkající se zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování
Článek 85

Zpracování a svoboda projevu a informací
1. Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do
souladu s právem na svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro novinářské účely a pro účely akademického,
uměleckého či literárního projevu.
2. Pro zpracování pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu členské státy
stanoví odchylky a výjimky z kapitoly II (zásady), kapitoly III (práva subjektu údajů), kapitoly IV (správce a zpracovatel),
kapitoly V (předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci), kapitoly VI (nezávislé dozorové
úřady), kapitoly VII (spolupráce a jednotnost) a kapitoly IX (zvláštní situace, při nichž dochází ke zpracování osobních
údajů), pokud je to nutné k uvedení práva na ochranu osobních údajů do souladu se svobodou projevu a informací.
3. Každý členský stát ohlásí Komisi právní ustanovení, která přijme podle odstavce 2, a bez prodlení jakékoliv následné
novely nebo změny týkající se těchto ustanovení.

Článek 86
Zpracování a přístup veřejnosti k úředním dokumentům
Osobní údaje v úředních dokumentech, které jsou v držení orgánu veřejné moci či veřejného nebo soukromého subjektu
za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu, může tento orgán či subjekt zpřístupnit v souladu s právem Unie nebo
členského státu, kterému podléhá, aby tak zajistil soulad mezi přístupem veřejnosti k úředním dokumentům a právem
na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení.

Článek 87
Zpracování národních identifikačních čísel
Členské státy mohou dále stanovit zvláštní podmínky pro zpracování národních identifikačních čísel nebo jakýchkoliv
jiných všeobecně uplatňovaných identifikátorů. V takovém případě se národní identifikační číslo nebo jakýkoliv jiný
všeobecně uplatňovaný identifikátor použije pouze v závislosti na vhodných zárukách práv a svobod daného subjektu
údajů podle tohoto nařízení.

Článek 88
Zpracování v souvislosti se zaměstnáním
1. Členské státy mohou právním předpisem nebo kolektivními smlouvami stanovit konkrétnější pravidla k zajištění
ochrany práv a svobod ve vztahu ke zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, zejména
za účelem náboru, plnění pracovní smlouvy včetně plnění povinností stanovených zákonem nebo kolektivními
smlouvami, řízení, plánování a organizace práce, za účelem zajištění rovnosti a rozmanitosti na pracovišti, zdraví a
bezpečnosti na pracovišti, ochrany majetku zaměstnavatele nebo majetku zákazníka, dále za účelem individuálního a
kolektivního výkonu a požívání práv a výhod spojených se zaměstnáním a za účelem ukončení zaměstnaneckého
poměru.
2. Tato pravidla zahrnují zvláštní a vhodná opatření zajišťující ochranu lidské důstojnosti, oprávněných zájmů
a základních práv subjektů údajů, především pokud jde o transparentnost zpracování, předávání osobních údajů v rámci
skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost a systémy monitorování
na pracovišti.

3. Každý členský stát oznámí Komisi do 25. května 2018 právní ustanovení, která přijme podle odstavce 1, a bez
zbytečného odkladu jakékoliv následné změny týkající se těchto ustanovení.

Článek 89
Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
či historického výzkumu nebo pro statistické účely
1. Zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely podléhá v souladu s tímto nařízením vhodným zárukám práv a svobod subjektu údajů. Tyto záruky
zajistí, aby byla zavedena technická a organizační opatření, zejména s cílem zajistit dodržování zásady minimalizace
údajů. Tato opatření mohou zahrnovat pseudonymizaci za podmínky, že lze tímto způsobem splnit sledované účely.
Pokud mohou být sledované účely splněny dalším zpracováním, které neumožňuje nebo které přestane umožňovat
identifikaci subjektů údajů, musí být tyto účely splněny tímto způsobem.
2. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, může
právo Unie nebo členského státu stanovit odchylky od práv uvedených v článcích 15, 16, 18 a 21, s výhradou podmínek
a záruk uvedených v odstavci 1 tohoto článku, pokud je pravděpodobné, že by daná práva znemožnila nebo vážně
ohrozila splnění zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou pro splnění těchto účelů nezbytné.
3. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely archivace ve veřejném zájmu, může právo Unie nebo členského státu
stanovit odchylky od práv uvedených v článcích 15, 16, 18, 19, 20 a 21, s výhradou podmínek a záruk uvedených
v odstavci 1 tohoto článku, pokud je pravděpodobné, že by daná práva znemožnila nebo vážně ohrozila splnění
zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou pro splnění těchto účelů nezbytné.
4. Pokud typ zpracování uvedený v odstavcích 2 a 3 slouží zároveň k jinému účelu, povolené odchylky se vztahují
pouze na zpracování pro účely uvedené ve zmíněných odstavcích.

Článek 90
Povinnost mlčenlivosti
1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad práva na ochranu osobních údajů s povinností mlčenlivosti, mohou členské
státy přijmout zvláštní pravidla, aby stanovily pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 1 písm. e) a f) ve vztahu
ke správcům nebo zpracovatelům, jež podle práva Unie nebo členského státu anebo pravidel stanovených příslušnými
orgány členských států podléhají povinnosti zachovávat služební tajemství nebo jiným rovnocenným povinnostem
mlčenlivosti. Tato pravidla platí pouze ve vztahu k osobním údajům, které správce nebo zpracovatel obdržel nebo získal
při činnosti podléhající této povinnosti mlčenlivosti.
2. Každý členský stát oznámí Komisi do 25. května 2018 pravidla, která přijme podle odstavce 1, a bez odkladu jakékoliv
následné změny týkající se těchto ustanovení.

Článek 91
Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími
1. Jestliže církve a náboženská sdružení nebo společenství v některém členském státě v době vstupu tohoto nařízení
v platnost uplatňují komplexní pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním, tato pravidla
mohou nadále platit za předpokladu, že se uvedou do souladu s tímto nařízením.

2. Na církve a náboženská sdružení uplatňující komplexní pravidla v souladu s odstavcem 1 tohoto článku dohlíží
nezávislý dozorový úřad, který může být zvláštní, za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené v kapitole VI.

KAPITOLA X
Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty
Článek 92
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 12 odst. 8 a čl. 43 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu
neurčitou počínaje dnem 24. května 2016.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 8 a čl. 43 odst. 8 kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem
po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti
již platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 12 odst. 8 a čl. 43 odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu
Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří 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 tři měsíce.

Článek 93
Postupy projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného
nařízení.

KAPITOLA XI
Závěrečná ustanovení
Článek 94
Zrušení směrnice 95/46/ES
1. Směrnice 95/46/ES se zrušuje s účinkem ode dne 25. května 2018.
2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení. Odkazy na pracovní skupinu pro ochranu
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES se považují za
odkazy na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zřízený tímto nařízením.

Článek 95
Vztah ke směrnici 2002/58/ES
Toto nařízení neukládá žádné další povinnosti fyzickým nebo právnickým osobám, pokud jde o zpracování ve spojení s
poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ve veřejných komunikačních sítích v Unii, co se
týče záležitostí, u nichž se na ně vztahují konkrétní povinnosti s týmž cílem stanovené ve směrnici 2002/58/ES.

Článek 96
Vztah k dříve uzavřeným dohodám
Mezinárodní dohody zahrnující předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím, které byly
uzavřeny členskými státy přede dnem 24. května 2016 a jsou v souladu s právem Unie použitelným před tímto dnem,
zůstávají v platnosti, dokud nebudou změněny, nahrazeny či zrušeny.

Článek 97
Zprávy Komise
1. Do 25. května 2020 a poté každé čtyři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení a
přezkumu tohoto nařízení.
2. V souvislosti s hodnoceními a přezkumy uvedenými v odstavci 1 Komise přezkoumá zejména uplatňování
a fungování:
a)kapitoly V o předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, se zvláštním zřetelem na
rozhodnutí přijatá podle čl. 45 odst. 3 tohoto nařízení a rozhodnutí přijatá podle čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES;
b)

kapitoly VII o spolupráci a jednotnosti.

3. Pro účel odstavce 1 může Komise požádat členské státy a dozorové úřady o informace.
4. Při provádění hodnocení a přezkumů podle odstavců 1 a 2, vezme Komise v úvahu postoje a zjištění Evropského
parlamentu, Rady a dalších relevantních subjektů nebo zdrojů.
5. Komise v případě potřeby předloží návrhy na změnu tohoto nařízení, zvláště s přihlédnutím k vývoji informačních
technologií a dosaženému pokroku v informační společnosti.

Článek 98
Přezkum jiných právních aktů Unie v oblasti ochrany údajů
Bude-li to vhodné, předloží Komise legislativní návrhy s cílem změnit jiné právní akty Unie v oblasti ochrany osobních
údajů, a zajistit tak jednotnou a soudržnou ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jedná
se zejména o pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány,
institucemi a jinými subjekty Unie a pravidla týkající se volného pohybu těchto údajů.

Článek 99
Vstup v platnost a použitelnost
1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Toto nařízení se použije ode dne 25. května 2018.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 27. dubna 2016.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence,
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (1),
v souladu s řádným legislativním postupem (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1
Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen
„Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.
(2)Zásady a pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů by bez ohledu na jejich
státní příslušnost nebo bydliště měly respektovat jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu
osobních údajů. Cílem této směrnice je přispět k dotvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
(3)Rychlý technologický rozvoj a globalizace s sebou přinesly nové výzvy pro ochranu osobních údajů. Rozsah
shromažďování a sdílení osobních údajů významně vzrostl. Technologie umožňují využívat osobní údaje v nebývalém
rozsahu pro účely provádění činností, jako jsou prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkon trestů.
(4)Volný pohyb osobních údajů mezi příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení
v rámci Unie, a předávání těchto osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím by měly být usnadněny
při zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů. Tento vývoj vyžaduje vybudování pevného a jednotnějšího
rámce pro ochranu osobních údajů v Unii, jenž se bude opírat o důrazné vymáhání práva.
(5)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3) se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů v členských
státech jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Nevztahuje se však na zpracování osobních údajů prováděné
pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství, například činností v oblastech justiční
spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce.
(6)Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (4) se použije v oblastech justiční spolupráce v trestních věcech a policejní
spolupráce. Oblast působnosti uvedeného rámcového rozhodnutí je omezena na zpracování osobních údajů
předaných nebo zpřístupněných mezi členskými státy.
(7)Pro zajištění účinné justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce má zásadní význam zajištění
jednotné a vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob a usnadnění výměny osobních údajů mezi
příslušnými orgány členských států. Proto by měla být úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných
činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, ve všech
členských státech rovnocenná. Účinná ochrana osobních údajů v celé Unii vyžaduje nejen posílení práv subjektů
údajů a povinností těch, kdo osobní údaje zpracovávají, ale také rovnocenné pravomoci pro monitorování
a zajišťování souladu s pravidly ochrany osobních údajů v členských státech.
(8)Ustanovení čl. 16 odst. 2 Smlouvy o fungování EU zmocňuje Evropský parlament a Radu ke stanovení pravidel
o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a pravidel o volném pohybu těchto údajů.
(9)Na tomto základě stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (5) obecná pravidla pro ochranu
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zajištění volného pohybu osobních údajů v Unii.
(10)V prohlášení č. 21 o ochraně osobních údajů v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce,
připojeném k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu, konference uznala, že
zvláštní pravidla pro ochranu osobních údajů a volný pohyb osobních údajů v oblastech justiční spolupráce
v trestních věcech a policejní spolupráce, založená na článku 16 Smlouvy o fungování EU, by se mohla vzhledem ke
specifické povaze těchto oblastí ukázat jako nezbytná.
(11)Je proto vhodné, aby byly tyto oblasti upraveny v samostatné směrnici, která stanoví zvláštní pravidla pro ochranu
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost
a jejich předcházení, při respektování zvláštní povahy těchto činností. Tyto příslušné orgány mohou zahrnovat nejen
orgány veřejné moci, jako jsou justiční orgány, policie nebo jiné donucovací orgány, ale také jakýkoli jiný orgán nebo
subjekt pověřený právem členského státu plnit veřejnou funkci a vykonávat veřejnou moc pro účely této směrnice.
Pokud takový orgán nebo subjekt zpracovává osobní údaje pro jiné účely než pro účely této směrnice, použije se
nařízení (EU) 2016/679. Nařízení (EU) 2016/679 se proto použije v případech, kdy orgán nebo subjekt shromažďuje
osobní údaje pro jiné účely a tyto osobní údaje dále zpracovává za účelem splnění právní povinnosti, která mu je
uložena. Například finanční instituce uchovávají určité osobní údaje, které zpracovaly, pro účely vyšetřování,
odhalování nebo stíhání a poskytují tyto osobní údaje pouze příslušným vnitrostátním orgánům ve zvláštních
případech a v souladu s právem členského státu. Orgán nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje pro tyto orgány
v oblasti působnosti této směrnice, by měl být vázán smlouvou nebo jiným právním aktem, jakož i předpisy
vztahujícími se na zpracovatele podle této směrnice, přičemž použití nařízení (EU) 2016/679 zůstává nedotčeno,
pokud jde o zpracování osobních údajů prováděné zpracovatelem mimo oblast působnosti této směrnice.
(12)Činnosti policie nebo jiných donucovacích orgánů jsou zaměřeny především na prevenci, vyšetřování, odhalování
či stíhání trestných činů, včetně policejní činnosti bez předchozí znalosti, zda určitá událost je nebo není trestným
činem. Tyto činnosti mohou rovněž zahrnovat výkon pravomoci prostřednictvím donucovacích opatření, jako je
činnost policie během demonstrací, významných sportovních událostí a nepokojů. Zahrnují rovněž udržování
veřejného pořádku jako úkolu svěřeného policii nebo jiným donucovacím orgánům tam, kde je to nutné k ochraně
před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a pro základní zájmy společnosti chráněné právem, které by mohly vést
k trestnému činu, a k předcházení těmto hrozbám. Členské státy mohou pověřit příslušné orgány i jinými úkoly,
které nemusí být nutně prováděny za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů, včetně
ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, tak aby zpracování osobních údajů pro tyto
jiné účely v rozsahu, v němž náleží do oblasti působnosti práva Unie, spadalo do oblasti působnosti nařízení (EU)
2016/679.
(13)Pojem trestného činu ve smyslu této směrnice by měl být autonomním pojmem unijního práva, jak jej vykládá
Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“).

(14)Jelikož by se tato směrnice neměla vztahovat na zpracování osobních údajů prováděné při výkonu činností, které
nespadají do oblasti působnosti práva Unie, neměly by být za činnosti spadající do oblasti působnosti této směrnice
považovány činnosti týkající se národní bezpečnosti, činnosti agentur nebo jednotek zabývajících se otázkami
národní bezpečnosti ani zpracování osobních údajů členskými státy při výkonu činností spadajících do oblasti
působnosti hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“).
(15)S cílem zajistit jednotnou úroveň ochrany fyzických osob na základě právně vymahatelných práv v celé Unii
a zamezit rozdílům bránícím výměně osobních údajů mezi příslušnými orgány by tato směrnice měla stanovit
harmonizovaná pravidla pro ochranu a volný pohyb osobních údajů zpracovávaných za účelem prevence,
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení. Sblížení práva členských států by nemělo vést k oslabení ochrany osobních údajů,
kterou zajišťují, ale mělo by naopak mít za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany v rámci Unie. Členské státy by měly
mít možnost stanovit záruky, které jsou přísnější než záruky zavedené v této směrnici, pro ochranu práv a svobod
subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány.
(16)Touto směrnicí není dotčena zásada přístupu veřejnosti k úředním dokumentům. Podle nařízení (EU) 2016/679 může
osobní údaje v úředních dokumentech, které jsou v držení orgánu veřejné moci či veřejného nebo soukromého
subjektu za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu, uvedený orgán či subjekt zpřístupnit v souladu s právem Unie
nebo členského státu, kterému podléhá, aby tak zajistil soulad mezi přístupem veřejnosti k úředním dokumentům
a právem na ochranu osobních údajů.
(17)Ochrana poskytovaná touto směrnicí by se měla týkat zpracování osobních údajů fyzických osob bez ohledu na
jejich státní příslušnost nebo bydliště.
(18)S cílem zabránit vzniku vážného rizika obcházení by ochrana fyzických osob měla být technologicky neutrální
a nezávislá na použitých technikách. Ochrana fyzických osob by se měla vztahovat jak na automatizované
zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování v případě, že jsou tyto údaje uloženy v evidenci nebo do ní
mají být vloženy. Záznamy nebo soubory záznamů ani jejich titulní strany, které nejsou uspořádány podle určených
hledisek, by do oblasti působnosti této směrnice spadat neměly.
(19)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) se vztahuje na zpracování osobních údajů orgány,
institucemi a jinými subjekty Unie. Nařízení (ES) č. 45/2001 a další právní akty Unie týkající se takového zpracování
osobních údajů by měly být uzpůsobeny zásadám a pravidlům zavedeným nařízením (EU) 2016/679.
(20)Tato směrnice nebrání členským státům v tom, aby ve vnitrostátních předpisech o trestním řízení stanovily operace
a postupy zpracování v souvislosti se zpracováním osobních údajů soudy a dalšími justičními orgány, zejména
pokud jde o osobní údaje obsažené v soudních rozhodnutích nebo v záznamech v souvislosti s trestním řízením.
(21)Zásady ochrany údajů by se měly uplatňovat na všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby. Při určování, zda je fyzická osoba identifikovatelná, by se mělo přihlédnout ke všem prostředkům,
o nichž lze rozumně předpokládat, že je správce nebo jiná osoba použijí pro přímou či nepřímou identifikaci dané
fyzické osoby. Ke stanovení toho, zda lze rozumně předpokládat použití prostředků k identifikaci fyzické osoby, by
měly být vzaty v úvahu všechny objektivní faktory, jako jsou náklady a čas, které si identifikace vyžádá,
s přihlédnutím k technologii dostupné v době zpracování i k technologickému rozvoji. Zásady ochrany osobních
údajů by se proto neměly vztahovat na anonymní informace, totiž informace, které se netýkají identifikované či
identifikovatelné fyzické osoby, ani na osobní údaje anonymizované tak, že subjekt údajů již není identifikovatelný.

(22)Orgány veřejné moci, kterým jsou osobní údaje sdělovány na základě právní povinnosti pro účely výkonu jejich
úředních povinností, jako jsou daňové a celní orgány, finanční vyšetřovací jednotky, nezávislé správní orgány nebo
orgány finančního trhu příslušné pro regulaci trhů s cennými papíry a dohled nad nimi, by neměly být považovány
za příjemce, pokud obdrží osobní údaje, které jsou nezbytné pro provedení konkrétního šetření v obecném zájmu
v souladu s právem Unie či členského státu. Žádost o sdělení osobních údajů zaslaná orgány veřejné moci by měla
být vždy písemná a odůvodněná, měla by se týkat jednotlivého případu a neměla by se vztahovat na celou evidenci
ani vést k propojení evidencí. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci by mělo být v souladu
s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelů zpracování.
(23)Genetické údaje by měly být definovány jako osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků
určité fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdravotním stavu a které vyplývají
z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby, zejména chromozomů nebo kyseliny deoxyribonukleové
(DNA) či ribonukleové (RNA), anebo z analýzy jiného prvku, která umožňuje získat rovnocenné informace. Vzhledem
ke složitosti a citlivosti genetických informací existuje velké riziko, že je správce zneužije nebo opakovaně použije
pro různé účely. Jakákoli diskriminace na základě genetických rysů by měla být v zásadě zakázána.
(24)Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním stavem
subjektu údajů, které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném nebo duševním zdraví subjektu
údajů. To zahrnuje informace o dané fyzické osobě shromážděné v průběhu registrace pro účely zdravotní péče
a jejího poskytování dotčené fyzické osobě podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU (7); číslo,
symbol nebo specifický údaj přiřazený fyzické osobě za účelem její jedinečné identifikace pro zdravotnické účely;
informace získané během provádění testů nebo vyšetřování části těla nebo tělesných látek, včetně z genetických
údajů a biologických vzorků, a jakékoliv informace například o nemoci, postižení, riziku onemocnění, anamnéze,
klinické léčbě nebo fyziologickém či biomedicínském stavu subjektu údajů nezávisle na jejich původu, tedy bez
ohledu na to, zda pocházejí například od lékaře nebo jiného zdravotníka, z nemocnice, ze zdravotnického prostředku
či diagnostických testů in vitro.
(25)Všechny členské státy jsou členy Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol). Aby Interpol mohl plnit své
poslání, přijímá, ukládá a šíří osobní údaje s cílem napomáhat příslušným orgánům při prevenci a potírání
mezinárodní trestné činnosti. Je proto vhodné posilovat spolupráci mezi Unií a Interpolem podporou efektivní
výměny osobních údajů za současného zajištění respektování základních práv a svobod, pokud jde
o automatizované zpracování osobních údajů. Při předávání osobních údajů z Unie Interpolu a do zemí, které mají
zástupce u Interpolu, by se měla použít tato směrnice, zejména ustanovení o mezinárodním předávání údajů. Touto
směrnicí

by

neměla

být

dotčena

zvláštní

pravidla

stanovená

společným

postojem

Rady

2005/69/SVV ( ) a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV ( ).
8

9

(26)Jakékoli zpracování osobních údajů musí být zákonné, korektní a transparentní ve vztahu k dotčeným fyzickým
osobám a musí být prováděno pouze pro specifické účely stanovené právním předpisem. To samo o sobě nebrání
donucovacím orgánům v provádění činností, jako je skryté vyšetřování nebo dohled pomocí videokamer. Tyto
činnosti lze provádět za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, pokud jsou stanoveny právním
předpisem a pokud jsou v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k oprávněným zájmům dotčené
fyzické osoby nutné a přiměřené. Zásada ochrany údajů týkající se korektního zpracování představuje jiný pojem,
než je právo na spravedlivý proces, jak jej vymezuje článek 47 Listiny a článek 6 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod (EÚLP). Fyzické osoby by měly být upozorněny na to, jaká rizika, pravidla, záruky
a práva existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a jak mají v souvislosti s tímto zpracováním

uplatňovat svá práva. Zejména je zapotřebí, aby konkrétní účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, byly
jednoznačné a legitimní a aby byly stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Osobní údaje by měly
být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z hlediska účelů, pro které jsou zpracovávány. Mělo by
se zajistit, aby shromažďované osobní údaje byly omezené na nezbytný rozsah a aby nebyly uchovávány déle, než
je nezbytné pro účel, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje by měly být zpracovány pouze tehdy, nemůže-li
být účelu zpracování přiměřeně dosaženo jinými prostředky. Aby se zajistilo, že údaje nebudou uchovávány déle,
než je nezbytné, měl by správce stanovit lhůty pro jejich výmaz nebo pravidelný přezkum. Členské státy by měly
stanovit vhodné záruky pro případ osobních údajů uložených po delší dobu za účelem archivace ve veřejném zájmu
či pro vědecké, statistické či historické využití.
(27)Pro prevenci, vyšetřování a stíhání trestných činů je nutné, aby příslušné orgány mohly osobní údaje shromážděné
v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním či stíháním určitých trestných činů zpracovat také v jiném
kontextu, aby mohly lépe chápat trestné činnosti a nalézat souvislosti mezi různými odhalenými trestnými činy.
(28)Aby byla zachována bezpečnost zpracování a zabránilo se zpracování v rozporu s touto směrnicí, měly by být osobní
údaje zpracovávány způsobem, který zajistí náležitou úroveň zabezpečení a mlčenlivosti, včetně zabránění
neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému ke zpracování nebo jejich neoprávněnému
použití, a který bude brát ohled na současný stav techniky a technologií, náklady na provedení v souvislosti s riziky
a povahu osobních údajů, které mají být chráněny.
(29)Osobní údaje by měly být shromažďovány pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely v oblasti působnosti
této směrnice a neměly by být zpracovávány pro účely neslučitelné s účely prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení. Pokud osobní údaje zpracovává stejný nebo jiný správce pro účel spadající do oblasti působnosti této
směrnice, který je jiný než účel, pro nějž byly tyto údaje shromážděny, mělo by být toto zpracování přípustné, je-li
povoleno v souladu s platnými právními přepisy a je pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené.
(30)Zásada přesnosti údajů by měla být uplatňována s ohledem na povahu a účel daného zpracování. Prohlášení
obsahující osobní údaje jsou zejména v soudních řízeních založena na subjektivním vnímání fyzických osob a nejsou
vždy ověřitelná. Požadavek na přesnost by se tedy neměl týkat přesnosti prohlášení, ale pouze skutečnosti, že
prohlášení bylo učiněno.
(31)Při zpracovávání osobních údajů v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce se přirozeně
jedná o subjekty údajů různých kategorií. Proto by se mělo v příslušných případech a pokud možno jednoznačně
rozlišovat mezi osobními údaji různých kategorií subjektů údajů, jako jsou podezřelé osoby, osoby odsouzené za
trestný čin, oběti a jiné osoby, například svědci, osoby, které mohou poskytnout relevantní informace, či kontaktní
osoby a společníci podezřelých a odsouzených osob. To by nemělo bránit uplatňování práva presumpce neviny
zaručeného Listinou a EÚLP, jak je vykládá judikatura Soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.
(32)Příslušné orgány by měly zajistit, aby nebyly předávány nebo zpřístupňovány osobní údaje, které jsou nepřesné,
neúplné nebo již nejsou aktuální. Aby se zajistila ochrana fyzických osob i přesnost, úplnost, aktuálnost
a spolehlivost předaných nebo zpřístupněných osobních údajů, měly by příslušné orgány při každém předání těchto
údajů k nim pokud možno doplnit nezbytné informace.
(33)Odkazy v této směrnici na právo či právní předpis, právní základ či legislativní opatření členského státu neznamenají
nutně legislativní akt přijatý parlamentem, aniž jsou dotčeny požadavky vyplývající z ústavního řádu dotčeného
členského státu. Toto právo, právní předpisy, právní základ či legislativní opatření členského státu by však měly být
jasné a přesné a jejich použití by mělo být předvídatelné pro osoby, na něž se vztahují, jak to vyžaduje judikatura

Soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. Právo členského státu upravující oblast zpracování osobních
údajů v rámci oblasti působnosti této směrnice by mělo specifikovat alespoň cíle, osobní údaje, které mají být
zpracovány, účely zpracování, postupy k zachování neporušenosti a důvěrné povahy údajů a postupy jejich zničení,
tak aby byly zajištěny dostatečné záruky proti riziku zneužití a svévole.
(34)Zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných
činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, by mělo
zahrnovat jakoukoliv operaci či soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny
automatizovaným či jiným zpracováním, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, seřazení či zkombinování, omezení zpracování,
výmaz nebo zničení. Pravidla této směrnice by se měla vztahovat zejména na předávání osobních údajů pro účely
této směrnice příjemci, na nějž se tato směrnice nevztahuje. Takovým příjemcem by se měla rozumět fyzická nebo
právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, jemuž příslušný orgán osobní údaje
zákonně sděluje. Pokud osobní údaje původně shromáždil příslušný orgán pro některý z účelů této směrnice, mělo
by se na zpracování těchto údajů pro jiné účely, než jsou účely této směrnice, vztahovat nařízení (EU) 2016/679,
pokud je toto zpracování povoleno právem Unie nebo vnitrostátním právem. Pravidla nařízení (EU) 2016/679 by se
měla vztahovat zejména na předávání osobních údajů pro účely, které nespadají do oblasti působnosti této
směrnice. Pro zpracování osobních údajů příjemcem, který není příslušným orgánem ani nejedná jako příslušný
orgán ve smyslu této směrnice a jemuž osobní údaje zákonně sdělil příslušný orgán, by se mělo použít nařízení (EU)
2016/679. Při provádění této směrnice by členské státy měly rovněž moci dále vymezit uplatňování pravidel nařízení
(EU) 2016/679, s výhradou podmínek v něm stanovených.
(35)Aby bylo zpracování osobních údajů podle této směrnice zákonné, mělo by být nezbytné pro plnění úkolů
vykonávaných ve veřejném zájmu příslušným orgánem na základě práva Unie nebo členského státu za účelem
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Tyto činnosti by měly zahrnovat ochranu životně důležitých zájmů
subjektu údajů. Plnění úkolů prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, kterými je
institucionálně pověřily právní předpisy, pak příslušným orgánům umožňuje vyžadovat od fyzických osob nebo jim
nařizovat, aby splnily, co je po nich požadováno. V takovém případě by souhlas subjektů údajů podle definice
v nařízení (EU) 2016/679 neměl představovat právní základ pro zpracování osobních údajů příslušnými orgány.
Pokud se od subjektu údajů vyžaduje splnění právní povinnosti, nemá tento subjekt skutečnou a svobodnou volbu,
a jeho reakci tudíž nelze považovat za svobodný projev jeho vůle. To by členským státům nemělo bránit v tom, aby
právním předpisem stanovily, že subjekt údajů může souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro účely této
směrnice, jako jsou testy DNA při trestním vyšetřování nebo sledování místa, kde se nachází, elektronickými
náramky pro účely výkonu trestu.
(36)Členské státy by měly stanovit, že v případech, kdy právo Unie nebo členského státu použitelné pro předávající
příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky použitelné za určitých okolností na zpracování osobních údajů, jako je
použití kódů pro další zacházení, by předávající příslušný orgán měl uvědomit příjemce takových osobních údajů
o těchto podmínkách a o nutnosti je dodržovat. Tyto podmínky by mohly například zahrnovat zákaz dalšího
předávání osobních údajů jiným osobám, zákaz jejich využití pro jiné účely, než pro které byly příjemci předány,
nebo povinnost informovat subjekt údajů v případě omezení práva na informace bez předchozího souhlasu
předávajícího příslušného orgánu. Tyto povinnosti by se měly vztahovat i na předávání příslušnými orgány
příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích. Členské státy by měly zajistit, aby předávající
příslušný orgán nepoužíval pro příjemce v jiných členských státech nebo pro agentury, úřady a jiné subjekty zřízené

podle hlavy V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky než ty, které platí pro obdobná předání údajů
v rámci členského státu tohoto příslušného orgánu.
(37)Osobní údaje, které jsou svou povahou obzvláště citlivé z hlediska základních práv a svobod, zasluhují zvláštní
ochranu, jelikož by při jejich zpracování mohla vzniknout závažná rizika pro základní práva a svobody. Mezi tyto
osobní údaje by měly patřit osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, ovšem s tím, že použití slov
„rasový původ“ v této směrnici neznamená, že Unie akceptuje teorie, které se pokoušejí určit existenci různých
lidských ras. Tyto osobní údaje by měly být zpracovávány pouze tehdy, podléhá-li zpracování vhodným zárukám
pro práva a svobody subjektu údajů stanoveným právním předpisem a je-li povoleno v případech stanovených
právním předpisem; v případech, kdy takovým právním přepisem ještě povoleno nebylo, je-li zpracování nutné pro
ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, nebo se týká údajů zjevně zveřejněných
subjektem údajů. Vhodné záruky pro práva a svobody subjektu údajů by mohly zahrnovat možnost shromažďovat
tyto údaje pouze ve spojení s jinými údaji o dotyčné fyzické osobě, možnost přiměřeně zabezpečit shromážděné
údaje, přísnější pravidla pro přístup zaměstnanců příslušného orgánu k takovým údajům nebo zákaz předávání
těchto údajů. Zpracování těchto údajů by mělo být právními předpisy povoleno rovněž tehdy, kdy subjekt údajů
udělil výslovný souhlas se zpracováním údajů, které je pro něj zvláště invazivní. Souhlas subjektu údajů by však
sám o sobě neměl představovat právní základ pro zpracování tak citlivých osobních údajů příslušnými orgány.
(38)Subjekt údajů by měl mít právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí hodnotícího osobní aspekty týkající se jeho
osoby, které vychází výlučně z automatizovaného zpracování a které pro něj má nepříznivé právní účinky nebo se
jej významně dotýká. V každém případě by takové zpracování mělo být spojeno s vhodnými zárukami, včetně
poskytnutí konkrétních informací subjektu údajů a práva na lidský zásah, zejména vyjádřit svůj názor, získat
vysvětlení k rozhodnutí učiněnému po takovém posouzení nebo toto rozhodnutí napadnout. Profilování, které vede
k diskriminaci fyzických osob na základě osobních údajů, jež jsou ze své povahy obzvláště citlivé z hlediska
základních práv a svobod, je zakázáno za podmínek stanovených v článcích 21 a 52 Listiny.
(39)Aby mohl subjekt údajů uplatňovat svá práva, měly by mu být veškeré informace snadno přístupné, mimo jiné na
internetových stránkách správce, srozumitelné a podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových
prostředků. Tyto informace by měly být přizpůsobeny potřebám zranitelných osob, jako jsou děti.
(40)Je třeba stanovit postupy, které by subjektům údajů usnadnily výkon jejich práv podle předpisů přijatých na základě
této směrnice, včetně mechanismů pro bezplatné podávání žádostí zejména o přístup k osobním údajům a jejich
opravy nebo výmazu a omezení zpracování a případné bezplatné obdržení tohoto přístupu či těchto operací.
Správci by měla být uložena povinnost odpovědět na žádost subjektu údajů bez zbytečného odkladu, pokud správce
neuplatňuje omezení práv subjektu údajů v souladu s pravidly této směrnice. Pokud však jsou žádosti zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, jako v případě, kdy subjekt údajů bezdůvodně a opakovaně požaduje informace
nebo kdy subjekt údajů zneužívá své právo na informace například poskytnutím nepravdivých nebo zavádějících
informací při podání žádosti, měl by mít správce možnost uložit přiměřený poplatek nebo žádost odmítnout.
(41)Pokud správce požaduje poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů, měly
by být tyto informace zpracovány pouze pro tento konkrétní účel a neměly by být uloženy déle, než je pro tento
účel nezbytné.
(42)Subjektu údajů by měly být poskytnuty alespoň tyto informace: totožnost správce, existence operací zpracování,
účely zpracování, právo podat stížnost a existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování. Tyto informace by mohly být zpřístupněny na internetových
stránkách příslušného orgánu. Kromě toho by subjekt údajů, ve zvláštních případech a s cílem umožnit výkon jeho
práv, měl být informován o právním základě zpracování a o tom, jak dlouho budou údaje uloženy, jsou-li takové

další informace nezbytné, s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány, s cílem
zajistit korektní zpracování s ohledem na subjekt údajů.
(43)Fyzická osoba by měla mít právo na přístup ke shromážděným osobním údajům, které se jí týkají, a měla by moci
toto právo snadno a v přiměřených odstupech uplatňovat, aby byla o jejich zpracování informována a mohla si
ověřit jeho zákonnost. Každý subjekt údajů by proto měl mít právo vědět zejména o tom, za jakým účelem se osobní
údaje zpracovávají, za jaké období a kdo jsou příjemci osobních údajů, včetně ve třetích zemích, a obdržet příslušná
sdělení. Pokud tato sdělení obsahují informace o původu těchto osobních údajů, neměly by tyto informace odhalit
totožnost fyzických osob, zejména důvěrné zdroje. K dodržení tohoto práva postačí, aby subjekt údajů obdržel úplný
přehled těchto údajů ve srozumitelné formě, tj. ve formě, která subjektu údajů umožňuje se s těmito údaji seznámit
a ověřit, že jsou přesné a že byly zpracovány v souladu s touto směrnicí, aby tak mohl vykonávat práva, jež mu
tato směrnice přiznává. Tento přehled by mohl být poskytován formou kopie osobních údajů, které jsou
zpracovávány.
(44)Členské státy by měly mít možnost přijmout legislativní opatření, aby poskytnutí těchto informací subjektům údajů
odložily, omezily či od něho upustily, nebo aby úplně nebo částečně omezily přístup k jejich osobním údajům,
v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak je to v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k základním
právům a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem zabránit maření úředních nebo
právních šetření, vyšetřování nebo postupů, zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, vyšetřování, odhalování
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, chránit veřejnou nebo národní bezpečnost nebo chránit práva
a svobody druhých. Správce by měl posoudit na základě konkrétního a individuálního přezkumu každého případu,
zda by mělo být právo na přístup částečně nebo zcela omezeno.
(45)Jakékoli odmítnutí nebo omezení přístupu by v zásadě mělo být subjektu údajů sděleno písemně a mělo by
obsahovat věcné nebo právní důvody, které k danému rozhodnutí vedly.
(46)Jakékoli omezení práv subjektu údajů musí být v souladu s Listinou a EÚLP, jak je vykládá judikatura Soudního
dvora a Evropského soudu pro lidská práva, a především dodržovat podstatu těchto práv a svobod.
(47)Fyzická osoba by měla mít právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají, zejména údajů
o skutečnostech, a právo na výmaz, pokud je zpracování těchto údajů v rozporu s touto směrnicí. Nicméně právo
na opravu by nemělo ovlivnit například obsah svědecké výpovědi. Fyzická osoba by rovněž měla mít právo na
omezení zpracování, pokud zpochybňuje přesnost osobních údajů a tuto přesnost nebo nepřesnost nelze ověřit
nebo pokud musí být dané osobní údaje uchovány pro účely dokazování. Namísto výmazu osobních údajů by mělo
být jejich zpracování omezeno zejména tehdy, pokud v určitém konkrétním případě existují oprávněné důvody se
domnívat, že by výmaz mohl poškodit oprávněné zájmy subjektu údajů. Omezené údaje by v takovém případě měly
být zpracovávány pouze pro účel, který zabránil jejich výmazu. Způsoby, jak omezit zpracování osobních údajů, by
mohly mimo jiné zahrnovat přesun vybraných údajů do jiného systému zpracování, například pro účely archivace,
nebo znepřístupnění vybraných údajů. V systémech automatizovaného zpracování by omezení zpracování mělo být
v zásadě zajištěno technickými prostředky. Skutečnost, že zpracování osobních údajů je omezeno, by měla být
v systému jasně vyznačena. Takováto oprava nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování by měly být
sděleny příjemcům, jimž byly údaje zpřístupněny, a příslušným orgánům, od nichž nepřesné údaje pocházely.
Správci by také neměli tyto údaje dále šířit.
(48)Pokud správce odepře subjektu údajů jeho právo na informace, přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz anebo omezení zpracování, měl by mít subjekt údajů právo požadovat, aby vnitrostátní dozorový úřad ověřil
zákonnost zpracování. Subjekt údajů by měl být o tomto právu informován. Pokud dozorový úřad koná v zájmu

subjektu údajů, měl by jej informovat alespoň o tom, že provedl veškerá nezbytná ověření nebo přezkumy.
Dozorový úřad by měl subjekt údajů rovněž informovat o právu na soudní ochranu.
(49)Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v průběhu trestního vyšetřování a soudního řízení v trestních věcech, mělo
by být možné stanovit, že právo na informace, přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a omezení
zpracování má být vykonáváno v souladu s vnitrostátní úpravou soudního řízení.
(50)Měla by být stanovena odpovědnost správce za jakékoliv zpracování osobních údajů prováděné správcem nebo pro
něj. Správce by měl být zejména povinen zavést vhodná a účinná opatření a být schopen doložit, že činnosti
zpracování jsou v souladu s touto směrnicí. Tato opatření by měla zohledňovat povahu, rozsah, kontext a účely
zpracování a riziko pro práva a svobody fyzických osob. Opatření přijatá správcem by měla zahrnovat vypracování
a provedení konkrétních záruk, pokud jde o zpracování osobních údajů zranitelných osob, jako jsou děti.
(51)Různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro práva a svobody fyzických osob mohou vyplynout ze zpracování,
které by mohlo vést k fyzické, hmotné nebo nehmotné újmě, zejména v případech: kdy by zpracování mohlo vést
k diskriminaci, krádeži či zneužití totožnosti, finanční ztrátě, poškození pověsti, ztrátě důvěrnosti údajů chráněných
služebním tajemstvím, neoprávněnému zrušení pseudonymizace nebo jakémukoliv jinému významnému
hospodářskému či společenskému znevýhodnění; kdy by subjekty údajů mohly být zbaveny svých práv a svobod
nebo možnosti kontrolovat své osobní údaje; kdy jsou zpracovávány osobní údaje, které vypovídají o rasovém či
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech;
kdy jsou zpracovávány genetické či biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby nebo kdy jsou
zpracovávány údaje o zdravotním stavu či sexuálním životě a sexuální orientaci nebo o odsouzení v trestních
věcech a trestných činech či souvisejících bezpečnostních opatřeních; kdy jsou za účelem vytvoření či využití
osobních profilů vyhodnocovány osobní aspekty, zejména prostřednictvím analýzy a odhadu aspektů týkajících se
pracovních výsledků, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí nebo zájmů, spolehlivosti nebo
chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu; kdy jsou zpracovávány osobní údaje zranitelných osob, především
dětí; nebo kdy je zpracováván velký objem osobních údajů a zpracování se dotýká velkého počtu subjektů údajů.
(52)Pravděpodobnost a závažnost rizika by měly být určeny s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování.
Riziko by mělo být hodnoceno objektivním posouzením zjišťujícím, zda operace zpracování představují vysoké
riziko. Vysoké riziko je zvláštní riziko ohrožení práv a svobod subjektů údajů.
(53)Pro ochranu práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je třeba přijmout vhodná
technická a organizační opatření, aby se zajistilo splnění požadavků této směrnice. Provádění těchto opatření by
nemělo záviset výlučně na ekonomických hlediscích. Aby správce mohl doložit soulad s touto směrnicí, měl by
přijmout vnitřní koncepce a zavést opatření, která dodržují zejména zásady záměrné a standardní ochrany osobních
údajů. Jestliže správce vypracoval posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle této směrnice, měly by být
jeho výsledky zohledněny při vytváření uvedených opatření a postupů. Tato opatření by mohla mimo jiné spočívat
v tom, že je co nejdříve použita pseudonymizace. Použití pseudonymizace pro účely této směrnice může posloužit
jako nástroj, který by mohl usnadnit zejména volný pohyb osobních údajů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
(54)Ochrana práv a svobod subjektů údajů i odpovědnost správců a zpracovatelů, mimo jiné pokud jde o jejich
monitorování a opatření vůči nim přijímaná dozorovými úřady, vyžadují, aby bylo jasně určeno, kdo má plnit
jednotlivé povinnosti stanovené v této směrnici, včetně případů, kdy správce určuje účely a prostředky zpracování
společně s jinými správci nebo kdy je operace zpracování prováděna pro správce.

(55)Provádění zpracování zpracovatelem by se mělo řídit právním aktem, včetně smlouvy, který zavazuje zpracovatele
vůči správci a zejména stanoví, že zpracovatel by měl jednat pouze podle pokynů správce. Zpracovatel by měl
zohledňovat zásadu záměrné a standardní ochrany osobních údajů.
(56)Aby správce nebo zpracovatel doložil soulad s touto směrnicí, měl by vést záznamy o všech kategoriích činností
zpracování, za které odpovídá. Každý správce a zpracovatel by měl být povinen spolupracovat s dozorovým úřadem
a na jeho žádost mu tyto záznamy zpřístupnit, aby na jejich základě mohly být tyto operace zpracování
monitorovány. Správce nebo zpracovatel zpracovávající osobní údaje prostřednictvím neautomatizovaných
systémů zpracování by měl mít zavedeny účinné způsoby dokládání zákonnosti zpracování, umožnění vlastní
kontroly a zajištění neporušenosti a zabezpečení údajů, jako jsou logy nebo jiné formy záznamů.
(57)Logy by měly být vedeny alespoň pro operace v rámci automatizovaných systémů zpracování, jako jsou
shromažďování, pozměňování, nahlížení, sdělování včetně předávání, kombinování nebo výmaz. Měla by být
zaznamenána totožnost fyzické osoby, která do osobních údajů nahlédla nebo je zpřístupnila, a z této totožnosti by
mělo být možné odvodit důvody pro zpracování. Logy by se měly používat pouze pro ověření zákonnosti zpracování,
pro vlastní kontrolu, pro zajištění neporušenosti a zabezpečení údajů a pro trestní řízení. Vlastní kontrola rovněž
zahrnuje interní disciplinární řízení příslušných orgánů.
(58)Správce by měl provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v případě, že operace zpracování kvůli své
povaze, rozsahu nebo účelu s sebou pravděpodobně nesou vysoká rizika pro práva a svobody subjektů údajů,
přičemž by toto posouzení mělo zahrnovat zejména plánovaná opatření, záruky a mechanismy, jimiž lze zajistit
ochranu osobních údajů a doložit soulad s touto směrnicí. Posouzení vlivu by mělo zahrnovat příslušné systémy
a postupy operací zpracování, nikoli individuální případy.
(59)Aby byla zajištěna účinná ochrana práv a svobod subjektů údajů, měl by správce nebo zpracovatel v určitých
případech před zpracováním konzultovat s dozorovým úřadem.
(60)V zájmu zachování bezpečnosti a zabránění zpracování, které by bylo v rozporu s touto směrnicí, by měl správce
nebo zpracovatel posoudit rizika spojená se zpracováním a přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik, například
šifrování. Tato opatření by měla zajistit náležitou úroveň zabezpečení, včetně mlčenlivosti, s ohledem na stav
techniky, náklady na provedení v souvislosti s rizikem a povahu osobních údajů, které mají být chráněny. Při
posuzování rizik pro zabezpečení údajů by se měla vzít v úvahu rizika, která zpracování představuje, jako jsou
náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměnění, neoprávněné sdělení nebo zpřístupnění předaných, uložených
nebo jiným způsobem zpracovaných osobních údajů, které by mohlo zejména vést k fyzické, hmotné nebo
nehmotné újmě. Správce a zpracovatel by měli zajistit, aby zpracování osobních údajů neprováděly neoprávněné
osoby.
(61)Není-li porušení zabezpečení osobních údajů náležitě a včas řešeno, může to fyzickým osobám způsobit fyzickou,
hmotnou či nehmotnou újmu, jako je ztráta kontroly nad jejich osobními údaji nebo omezení jejich práv,
diskriminace, krádež nebo zneužití identity, finanční ztráta, neoprávněné zrušení pseudonymizace, poškození
pověsti, ztráta důvěrnosti osobních údajů chráněných služebním tajemstvím nebo jakékoliv jiné významné
hospodářské či společenské znevýhodnění dotčených fyzických osob. Jakmile se tedy správce o porušení
zabezpečení osobních údajů dozví, měl by je bez zbytečného odkladu, a je-li to možné, do 72 hodin poté, co se
o něm dozvěděl, ohlásit příslušnému dozorovému úřadu, ledaže může v souladu se zásadou odpovědnosti doložit,
že je nepravděpodobné, že by dané porušení zabezpečení osobních údajů mělo za následek riziko pro práva
a svobody fyzických osob. Není-li toto ohlášení možné učinit do 72 hodin, měly by být spolu s ním uvedeny důvody
zpoždění a informace mohou být poskytnuty postupně bez zbytečného dalšího prodlení.

(62)Je-li pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů může mít za následek vysoké riziko pro práva
a svobody fyzických osob, měly by být fyzické osoby bez zbytečného odkladu informovány, aby mohly přijmout
nezbytná opatření. V oznámení by měla být popsána povaha daného případu porušení zabezpečení osobních údajů
a obsažena doporučení pro dotčenou fyzickou osobu, jak případné nežádoucí účinky zmírnit. Tato oznámení by měla
být subjektům údajů učiněna, jakmile je to proveditelné, v úzké spolupráci s dozorovým úřadem a v souladu
s pokyny tohoto úřadu nebo jiných příslušných orgánů. Například v případě potřeby zmírnit bezprostřední riziko
způsobení újmy je nutné tuto skutečnost subjektům údajů neprodleně oznámit, zatímco v situaci, kdy je zapotřebí
zavést vhodná opatření s cílem zabránit tomu, aby porušení zabezpečení osobních údajů pokračovalo nebo aby
docházelo k podobným případům porušení, může být opodstatněna delší lhůta. Není-li možné zabránění maření
úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo postupů, zabránění nepříznivému ovlivňování prevence,
odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, ochrany veřejného pořádku, ochrany národní
bezpečnosti nebo ochrany práv a svobod druhých dosáhnout zpožděním či omezením sdělení o porušení
zabezpečení osobních údajů dotčené fyzické osobě, mohlo by být od tohoto sdělení ve výjimečných případech
upuštěno.
(63)Správce by měl určit osobu, která mu bude pomáhat monitorovat vnitřní dodržování ustanovení přijatých podle
této směrnice, s výjimkou případů, kdy členský stát rozhodne o vynětí soudů a jiných nezávislých justičních orgánů
jednajících v rámci svých justičních pravomocí. Tato osoba by mohla být součástí stávajícího personálu správce,
který absolvoval zvláštní odbornou přípravu ohledně práva a praxe v oblasti ochrany údajů s cílem získat odborné
znalosti v této oblasti. Potřebná úroveň odborných znalostí by se měla určit zejména podle prováděných operací
zpracování a podle ochrany, která se vyžaduje pro osobní údaje zpracovávané správcem. Tato osoba by mohla plnit
úkoly na částečný nebo plný úvazek. Pověřence pro ochranu osobních údajů může společně jmenovat více správců
s ohledem na svou organizační strukturu a velikost, například v případě sdílených zdrojů v centrálních jednotkách.
Tato osoba může být rovněž jmenována na různé pozice ve struktuře příslušných správců. Měla by správci
a zaměstnancům zpracovávajícím osobní údaje pomáhat prostřednictvím informování a poradenství o dodržování
jejich příslušných povinností týkajících se ochrany údajů. Tito pověřenci pro ochranu osobních údajů by měli být
schopni plnit své povinnosti a úkoly nezávislým způsobem v souladu s právem členského státu.
(64)Členské státy by měly zajistit, aby se předání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci uskutečnilo jen
tehdy, je-li to nezbytné za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, a je-li správce v dané třetí zemi nebo
v mezinárodní organizaci příslušným orgánem ve smyslu této směrnice. Předání by měly provádět pouze příslušné
orgány jednající jako správci údajů vyjma případy, kdy jsou zpracovatelé výslovně pověřeni, aby předání provedli
pro správce. Takové předání může být provedeno v případech, kdy Komise rozhodla, že daná třetí země nebo
mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, kdy byly poskytnuty vhodné záruky nebo kdy se
uplatní výjimky stanovené pro specifické situace. Pokud jsou osobní údaje předávány z Unie správcům,
zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, neměla by být úroveň
ochrany fyzických osob poskytovaná v Unii touto směrnicí znehodnocena, a to ani v případech dalšího předání
osobních údajů ze třetí země nebo mezinárodní organizace správcům nebo zpracovatelům ve stejné nebo jiné třetí
zemi nebo mezinárodní organizaci.
(65)Pokud jsou osobní údaje předávány z členského státu do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, mělo by se
takové předání v zásadě uskutečnit pouze poté, co členský stát, od něhož byly údaje získány, toto další předání
povolil. V zájmu účinné spolupráce při vymáhání práva je třeba, aby v případech, kdy je povaha ohrožení veřejné
bezpečnosti členského státu nebo třetí země či podstatných zájmů členského státu tak bezprostřední, že není možné

včas získat předchozí povolení, měl příslušný orgán možnost předat příslušné osobní údaje do dotyčné třetí země
nebo dotyčné mezinárodní organizaci bez tohoto předchozího povolení. Členské státy by měly stanovit, že třetím
zemím a mezinárodním organizacím by měly být oznamovány veškeré zvláštní podmínky týkající se předání. Další
předání osobních údajů by měla podléhat předchozímu povolení příslušného orgánu, který provedl původní předání.
Při rozhodování o žádosti o povolení dalšího předání by měl příslušný orgán, který provedl původní předání, řádně
zohlednit všechny relevantní faktory, včetně závažnosti trestného činu, zvláštních podmínek, za nichž došlo
k původnímu předání údajů, účelu, pro který byly údaje původně předány, povahy a podmínek výkonu trestu
a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci, které jsou osobní údaje dále
předávány. Příslušný orgán, který provedl původní předání, by měl mít rovněž možnost stanovit zvláštní podmínky
pro další předání. Tyto zvláštní podmínky mohou být popsány například v kódech pro další zacházení.
(66)Komise by měla být schopna s účinkem pro celou Unii rozhodnout, že určitá třetí země, určité území či jedno nebo
více konkrétních odvětví v určité třetí zemi nebo určitá mezinárodní organizace poskytují odpovídající úroveň
ochrany osobních údajů, a tímto způsobem zajistit právní jistotu a jednotné uplatňování práva v celé Unii ve vztahu
k dané třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, u níž se má za to, že takovou úroveň ochrany poskytuje. V těchto
případech by mělo být možné předat osobní údaje do této země nebo této mezinárodní organizaci bez potřeby
získat nějaké zvláštní povolení, s výjimkou případů, kdy musí s předáním souhlasit jiný členský stát, od něhož byly
údaje získány.
(67)V souladu se základními hodnotami, na kterých je Unie založena a mezi něž patří zejména ochrana lidských práv,
by Komise měla při svém hodnocení určité třetí země nebo určitého území nebo konkrétního odvětví v určité třetí
zemi zohlednit skutečnost, jak tato třetí země dodržuje zásady právního státu a přístupu ke spravedlnosti, jakož
i mezinárodní normy a standardy v oblasti lidských práv a příslušné obecné a odvětvové právní předpisy, včetně
právních předpisů týkajících se veřejné bezpečnosti, obrany a národní bezpečnosti, jakož i veřejného pořádku
a trestního práva. Přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k určitému území nebo konkrétnímu odvětví
v určité třetí zemi by mělo zohlednit jasná a objektivní kritéria, jako jsou určité činnosti zpracování a oblast
působnosti použitelných právních standardů a právních předpisů platných v dané třetí zemi. Třetí země by měla
nabídnout záruky zajišťující odpovídající úroveň ochrany v zásadě rovnocennou úrovni ochrany zajištěné v Unii,
zejména pokud jsou osobní údaje zpracovávány v jednom nebo více konkrétních odvětvích. Daná třetí země by
zejména měla zajistit účinný nezávislý dozor nad ochranou údajů a měla by stanovit mechanismy spolupráce s úřady
členských států pro ochranu osobních údajů, přičemž subjektům údajů by měla být poskytnuta účinná
a vymahatelná práva a účinná správní a soudní ochrana.
(68)Vedle mezinárodních závazků, které daná třetí země nebo mezinárodní organizace přijala, by Komise měla zohlednit
povinnosti vyplývající z účasti dané třetí země nebo mezinárodní organizace na mnohostranných nebo regionálních
systémech, zejména ve vztahu k ochraně osobních údajů, jakož i plnění těchto povinností. Zohledněno by mělo být
zejména přistoupení dané třetí země k Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na
automatizované zpracování osobních dat a jejímu dodatkovému protokolu. Komise by měla při posuzování úrovně
ochrany ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích konzultovat Evropský sbor pro ochranu osobních údajů,
zřízený nařízením (EU) 2016/679 (dále jen „sbor“). Komise by rovněž měla zohlednit veškerá příslušná rozhodnutí
Komise o odpovídající ochraně přijatá v souladu s článkem 45 nařízení (EU) 2016/679.
(69)Komise by měla monitorovat fungování rozhodnutí o úrovni ochrany v určité třetí zemi, na určitém území či
v konkrétním odvětví v určité třetí zemi nebo v určité mezinárodní organizaci. Ve svých rozhodnutích o odpovídající
ochraně by Komise měla stanovit mechanismus pravidelného přezkumu jejich fungování. Tento pravidelný přezkum

by měl probíhat za konzultace s dotčenou třetí zemí nebo mezinárodní organizací a měl by zohlednit veškerý
významný vývoj v dané třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.
(70)Komise by měla být schopna konstatovat, že určitá třetí země, určité území či konkrétní odvětví v určité třetí zemi
nebo určitá mezinárodní organizace již odpovídající úroveň ochrany údajů nezajišťuje. Předání osobních údajů do
této třetí země nebo této mezinárodní organizaci by tudíž mělo být povoleno, jen pokud jsou splněny požadavky
této směrnice týkající se předání na základě vhodných záruk a odchylek ve zvláštních situacích. Měly by být
stanoveny postupy pro konzultace mezi Komisí a těmito třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Komise
by měla včas informovat danou třetí zemi nebo mezinárodní organizaci o důvodech a zahájit s ní konzultace za
účelem nápravy situace.
(71)Předání údajů, které není založeno na takovém rozhodnutí o odpovídající ochraně, by mělo být povoleno pouze
v případě, pokud byly v právně závazném nástroji poskytnuty vhodné záruky, jež zajišťují ochranu osobních údajů,
nebo pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání údajů a na základě tohoto posouzení se domnívá,
že pro ochranu osobních údajů existují vhodné záruky. Takovými právně závaznými nástroji by například mohly být
právně závazné dvoustranné dohody, které byly uzavřeny členskými státy a provedeny v jejich právním řádu a jichž
by se mohly dovolávat jejich subjekty údajů, zajišťující splnění požadavků na ochranu údajů a práva subjektů údajů,
včetně práva na účinné prostředky správním či soudní ochrany. Správce by měl mít možnost vzít v úvahu dohody
o spolupráci uzavřené mezi Europolem nebo Eurojustem a třetími zeměmi, které umožňují výměnu osobních údajů
při posouzení všech okolností daného předání údajů. Správce by měl mít možnost vzít v úvahu i skutečnost, že se
na předání osobních údajů budou vztahovat povinnosti související se zachováním mlčenlivosti a zásada
specifičnosti, což zaručí, že tyto údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely předání. Správce by navíc
měl vzít v úvahu i skutečnost, že osobní údaje nebudou použity v souvislosti se žádostí o trest smrti, jeho vynesením
nebo výkonem nebo s jakoukoli formou krutého a nelidského zacházení. Zatímco tyto podmínky by mohly být
považovány za vhodné záruky umožňující předání údajů, správce by měl mít možnost požadovat další záruky.
(72)Kde neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně ani vhodné záruky, mohlo by se předání nebo kategorie předání
uskutečnit pouze ve zvláštních situacích, je-li to nutné k ochraně životních zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
nebo k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů, jestliže tak stanoví právní předpisy členského státu, který
osobní údaje předává, k zabránění bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti v některém
členském státě nebo třetí zemi nebo, v individuálních případech, k prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení,
nebo, v individuálních případech, ke stanovení, výkonu nebo ochraně právních nároků. Tyto výjimky by měly být
vykládány restriktivně, neměly by umožňovat časté, hromadné a strukturální předávání osobních údajů ani rozsáhlá
předávání údajů a měly by se omezit na přísně nezbytné údaje. Tato předání by měla být zdokumentována a měla
by být zpřístupněna na požádání dozorového úřadu za účelem sledování zákonnosti předání.
(73)Příslušné orgány členských států uplatňují platné dvoustranné nebo mnohostranné mezinárodní dohody uzavřené
s třetími zeměmi v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce pro výměnu příslušných
informací s cílem umožnit jim, aby plnily své právním předpisem stanovené úkoly. Tato výměna probíhá v zásadě
prostřednictvím nebo přinejmenším za spolupráce orgánů příslušných v dotčených třetích zemí pro účely této
směrnice, někdy dokonce za neexistence dvoustranné nebo mnohostranné mezinárodní dohody. Nicméně
v konkrétních individuálních případech mohou být běžné postupy vyžadující kontaktování takového orgánu ve třetí
zemi neúčinné nebo nevhodné, zejména proto, že by předání nemohlo být provedeno včas nebo protože uvedený
orgán ve třetí zemi nedodržuje zásady právního státu nebo mezinárodní normy a standardy v oblasti lidských práv,
a tak by příslušné orgány členských států mohly rozhodnout o předání osobních údajů přímo příjemcům usazeným

v těchto třetích zemích. Může tomu tak být i v případě, že je naléhavě potřeba předat osobní údaje k záchraně
života osoby, jíž hrozí, že se stane obětí trestného činu, nebo v zájmu předejití bezprostřednímu spáchání trestného
činu, včetně terorismu. Přestože k tomuto předání mezi příslušnými orgány a příjemci usazenými ve třetích zemích
by mělo docházet pouze ve zvláštních individuálních případech, měla by tato směrnice za účelem jejich úpravy
stanovit podmínky. Uvedená ustanovení by neměla být považována za odchylky od jakýchkoli stávajících
dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních dohod v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech
a policejní spolupráce. Zmíněná pravidla by se měla uplatnit spolu s ostatními pravidly obsaženými v této směrnici,
zejména s pravidly o zákonnosti zpracování a pravidly kapitoly V.
(74)Předání osobních údajů přes hranice může fyzické osoby vystavit zvýšenému riziku, že nebudou moci uplatnit svá
práva na ochranu osobních údajů a chránit se před protiprávním použitím nebo poskytnutím těchto údajů. Zároveň
se může stát, že dozorové úřady nebudou schopny vyřizovat stížnosti nebo provádět šetření týkající se činností
prováděných za hranicemi svého státu. Překážkou pro jejich úsilí o přeshraniční spolupráci mohou být také
nedostatečné preventivní nebo nápravné pravomoci a rozdíly v právní úpravě. Proto je třeba podporovat užší
spolupráci mezi dozorovými úřady zabývajícími se ochranou osobních údajů s cílem napomoci jim při výměně
informací s dozorovými úřady jiných zemí.
(75)Zásadním prvkem ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů je zřízení dozorových
úřadů, jež mohou v členských státech plnit své úkoly zcela nezávisle. Dozorové úřady by měly sledovat uplatňování
předpisů přijatých na základě této směrnice a přispívat k jejímu soudržnému uplatňování v celé Unii s cílem chránit
fyzické osoby v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Za tímto účelem by měly spolupracovat mezi
sebou a s Komisí.
(76)Členské státy mohou dozorový úřad, který již byl zřízen podle nařízení (EU) 2016/679, pověřit úkoly, jež mají plnit
vnitrostátní dozorové úřady, které mají být zřízeny podle této směrnice.
(77)Členské státy by měly mít možnost zřídit více než jeden dozorový úřad, aby zohlednily své ústavní, organizační
a správní uspořádání. Každému dozorovému úřadu by měly být poskytnuty finanční a lidské zdroje, prostory
a infrastruktura, které potřebuje pro účinné plnění svých úkolů, včetně úkolů souvisejících se vzájemnou pomocí
a spoluprací s jinými dozorovými úřady v celé Unii. Každý dozorový úřad by měl mít samostatný roční veřejný
rozpočet, který může být součástí celkového zemského nebo státního rozpočtu.
(78)Dozorové úřady by měly podléhat nezávislým mechanismům kontroly nebo sledování, pokud jde o jejich finanční
výdaje, za podmínky, že touto finanční kontrolou není dotčena jejich nezávislost.
(79)Obecné podmínky pro člena nebo členy dozorového úřadu by měly být v každém členském státě upraveny právem
členského státu, a zejména by měly stanovit, že tito členové mají být jmenováni transparentním způsobem
parlamentem, vládou nebo hlavou dotčeného členského státu na návrh vlády, člena vlády, parlamentu nebo jeho
komory, anebo nezávislým subjektem pověřeným právem členského státu. V zájmu zajištění nezávislosti
dozorového úřadu by jeho člen nebo členové měli jednat poctivě a zdržet se jakéhokoliv jednání neslučitelného
s výkonem jejich funkce a během svého funkčního období by neměli vykonávat žádnou výdělečnou ani
nevýdělečnou pracovní činnost neslučitelnou s touto funkcí. V zájmu zajištění své nezávislosti by si měl dozorový
úřad své zaměstnance vybírat sám, případně se zapojením nezávislého subjektu pověřeného právem členského
státu.
(80)Ačkoli se tato směrnice vztahuje také na činnosti vnitrostátních soudů a dalších justičních orgánů, neměla by se
pravomoc dozorových úřadů vztahovat na zpracování osobních údajů soudy jednajícími v rámci svých justičních
pravomocí, aby byla zachována nezávislost soudců při výkonu jejich justičních úkolů. Tato výjimka by měla být

omezena na justiční činnosti v soudních řízeních a neměla by se vztahovat na jiné činnosti, do kterých mohou být
soudci v souladu s právem členského státu zapojeni. Členské státy by rovněž měly mít možnost stanovit, že se
pravomoc dozorového úřadu nevztahuje na zpracování osobních údajů jinými nezávislými justičními orgány
jednajícími v rámci svých justičních pravomocí, například státním zastupitelstvím. Dodržování pravidel této
směrnice soudy a jinými nezávislými justičními orgány by mělo být v každém případě vždy předmětem nezávislého
dohledu podle čl. 8 odst. 3 Listiny.
(81)Každý dozorový úřad by se měl zabývat stížnostmi podanými kterýmkoli subjektem údajů a danou záležitost buď
prošetřit, nebo postoupit příslušnému dozorovému úřadu. Šetření, které následuje po podání stížnosti, by mělo být
s výhradou soudního přezkumu provedeno v rozsahu, jenž je v daném případě přiměřený. Dozorový úřad by měl
subjekt údajů v přiměřené lhůtě informovat o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku. Je-li v dané věci
zapotřebí další šetření nebo koordinace s jiným dozorovým úřadem, měl by být subjekt údajů informován průběžně.
(82)Aby se zajistilo účinné, spolehlivé a soudržné monitorování dodržování a prosazování této směrnice v celé Unii na
základě Smlouvy o fungování EU, jak je vykládána Soudním dvorem, měly by mít dozorové úřady v každém
členském státě tytéž úkoly a účinné pravomoci, včetně pravomocí provádět šetření, ukládat nápravná opatření
a poskytovat poradenství, které jsou nezbytnými prostředky k plnění jejich úkolů. Jejich pravomoci by však neměly
být v rozporu se zvláštními pravidly trestního řízení, včetně vyšetřování trestných činů a jejich stíhání, ani
s nezávislostí soudů. Aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů příslušných podávat obžalobu v trestním řízení podle
vnitrostátního práva, měly by mít dozorové úřady rovněž pravomoc upozorňovat justiční orgány na porušení této
směrnice nebo se obracet na soud. Pravomoci dozorových úřadů by měly být vykonávány v souladu s vhodnými
procesními zárukami stanovenými právem Unie a členského státu nestranně, spravedlivě a v přiměřených lhůtách.
Každé opatření by zejména mělo být vhodné, nezbytné a přiměřené, aby byl s přihlédnutím k okolnostem každého
jednotlivého případu zajištěn soulad s touto směrnicí, mělo by respektovat právo všech osob být vyslechnuty dříve,
než bude přijato jakékoliv individuální opatření, které by na ně mělo nepříznivý dopad, a nemělo by pro dotčené
osoby znamenat zbytečné náklady a přílišné obtíže. Pravomoci provádět šetření, pokud jde o přístup do prostor, by
měly být vykonávány v souladu s příslušnými požadavky práva členského státu, jako je například požadavek
obstarat si předem soudní povolení. Přijetí právně závazného rozhodnutí by mělo podléhat soudnímu přezkumu
v členském státě dozorového úřadu, který rozhodnutí přijal.
(83)Dozorové úřady by si při plnění svých úkolů měly být vzájemně nápomocny, aby bylo zajištěno soudržné uplatňování
a prosazování předpisů přijatých na základě této směrnice.
(84)Sbor by měl přispívat k soudržnému uplatňování této směrnice v celé Unii, včetně poskytování poradenství Komisi
a podpory spolupráce dozorových úřadů v celé Unii.
(85)Každý subjekt údajů by měl mít právo podat stížnost u jediného dozorového úřadu a právo na účinnou soudní
ochranu v souladu s článkem 47 Listiny, jestliže se domnívá, že byla porušena jeho práva vyplývající z předpisů
přijatých na základě této směrnice, nebo pokud dozorový úřad na stížnost nereaguje, stížnost zcela či částečně
zamítne či odmítne, nebo pokud nekoná, přestože je to nutné z důvodu ochrany práv subjektu údajů. Šetření, které
následuje po podání stížnosti, by mělo být s výhradou soudního přezkumu provedeno v rozsahu, jenž je v daném
případě přiměřený. Příslušný dozorový úřad by měl subjekt údajů v přiměřené lhůtě informovat o pokroku v řešení
stížnosti a o jeho výsledku. Je-li v dané věci zapotřebí další šetření nebo koordinace s jiným dozorovým úřadem,
měl by být subjekt údajů informován průběžně. S cílem usnadnit podávání stížností by měl každý dozorový úřad
přijmout určitá opatření, například poskytnout formulář pro podání stížnosti, který lze vyplnit i elektronicky, aniž by
byly vyloučeny další komunikační prostředky.

(86)Každá fyzická nebo právnická osoba by měla mít právo podat u příslušného vnitrostátního soudu účinný prostředek
nápravy proti rozhodnutí dozorového úřadu, které vůči ní zakládá právní účinky. Takové rozhodnutí se týká zejména
výkonu šetřicích, nápravných a povolovacích pravomocí dozorovým úřadem nebo odmítnutí či zamítnutí stížností.
Toto právo se však nevztahuje na další opatření dozorových úřadů, která nejsou právně závazná, jako jsou
stanoviska vydávaná dozorovým úřadem nebo poradenství jím poskytované. Řízení proti dozorovému úřadu by
mělo být zahájeno u soudů toho členského státu, v němž je daný dozorový úřad zřízen, a mělo by probíhat podle
práva tohoto členského státu. Tyto soudy by měly vykonávat soudní pravomoc v plném rozsahu, která by měla
zahrnovat pravomoc řešit všechny skutkové a právní otázky, které jsou pro jimi projednávaný spor relevantní.
(87)Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho práva podle této směrnice byla porušena, měl by být oprávněn pověřit
určitý subjekt, jehož cílem je chránit práva a zájmy subjektů údajů v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů
a jenž byl řádně zřízen podle práva členského státu, aby podal jeho jménem stížnost u dozorového úřadu a uplatnil
právo na soudní ochranu. Právem na zastupování subjektů údajů by nemělo být dotčeno procesní právo členského
státu, které může vyžadovat povinné zastupování subjektů údajů advokátem u vnitrostátních soudů, jak je
vymezeno ve směrnici Rady77/249/EHS (10).
(88)Veškerou újmu, která může osobám vzniknout v důsledku zpracování, které porušuje předpisy přijaté na základě
této směrnice, by měl nahradit správce nebo jakýkoliv jiný orgán příslušný podle práva členského státu. Výklad
pojmu „újma“ by měl být široký a opírat se o judikaturu Soudního dvora při plném zohlednění cílů této směrnice.
Tím nejsou dotčeny jakékoliv nároky uplatňované v případě újmy způsobené porušením jiných pravidel práva Unie
nebo členského státu. Odkazuje-li se na zpracování, které je protiprávní nebo je porušuje předpisy přijaté na základě
této směrnice, rozumí se tím rovněž zpracování, které porušuje prováděcí akty přijaté podle této směrnice. Subjekty
údajů by měly obdržet plnou a účinnou náhradu újmy, kterou utrpěly.
(89)Každé fyzické nebo veřejnoprávní či soukromoprávní právnické osobě, která poruší tuto směrnici, by měly být
uloženy sankce. Členské státy by měly zajistit, aby byly tyto sankce účinné, přiměřené a odrazující, a měly by
přijmout všechna opatření pro jejich uplatňování.
(90)V zájmu zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí
pravomoci, pokud jde o odpovídající úroveň ochrany poskytované určitou třetí zemí, určitým územím či konkrétním
odvětvím v určité třetí zemi nebo určitou mezinárodní organizací, o formát a postupy pro vzájemnou pomoc a o
úpravu elektronické výměny informací mezi dozorovými úřady navzájem a mezi dozorovými úřady a sborem. Tyto
pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (11).
(91)Pro přijímání prováděcích aktů týkajících se odpovídající úrovně ochrany poskytované určitou třetí zemí, určitým
územím či konkrétním odvětvím v určité třetí zemi nebo určitou mezinárodní organizací, formátu a postupů pro
vzájemnou pomoc a úpravy elektronické výměny informací mezi dozorovými úřady navzájem a mezi dozorovými
úřady a sborem by se měl vzhledem k tomu, že se jedná o akty s obecnou působností, použít přezkumný postup.
(92)Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se určité třetí země, určitého
území či konkrétního odvětví v určité třetí zemi nebo určité mezinárodní organizace, které již nezajišťují odpovídající
úroveň ochrany, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.
(93)Jelikož cílů této směrnice, totiž ochrany základních práv a svobod fyzických osob, a zejména jejich práva na ochranu
osobních údajů, a zajištění volného pohybu osobních údajů mezi příslušnými orgány v rámci Unie, nemůže být
uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu či účinků tohoto opatření může být lépe
dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5

Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(94)Konkrétní ustanovení aktů Unie v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce přijatých
přede dnem přijetí této směrnice, jež upravují zpracování osobních údajů mezi členskými státy nebo přístup
určených orgánů členských států do informačních systémů zřízených podle Smluv, by měla zůstat nedotčena, jako
například
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2008/615/SVV ( ) nebo článek 23 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské
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unie (13). Vzhledem k tomu, že článek 8 Listiny a článek 16 Smlouvy o fungování EU vyžadují, aby základní právo na
ochranu osobních údajů bylo zajištěno soudržným způsobem v celé Unii, by Komise měla s cílem posoudit, zda je
třeba tato konkrétní ustanovení uvést v soulad s touto směrnicí, vyhodnotit situaci, pokud jde o vztah mezi touto
směrnicí a akty přijatými přede dnem jejího přijetí, jež upravují zpracování osobních údajů mezi členskými státy
nebo přístup určených orgánů členských států do informačních systémů zřízených podle Smluv. V případě potřeby
by měla Komise předložit návrhy za účelem zajištění vzájemného souladu právních předpisů týkajících se zpracování
osobních údajů.
(95)V zájmu zajištění komplexní a soudržné ochrany osobních údajů v Unii by mezinárodní dohody, které členské státy
uzavřely přede dnem vstupu této směrnice v platnost a které jsou v souladu s příslušným právem Unie použitelným
před uvedeným dnem, měly zůstat v platnosti, dokud nebudou změněny, nahrazeny či zrušeny.
(96)Členským státům by k provedení této směrnice měla být poskytnuta lhůta ne delší než dva roky ode dne jejího
vstupu v platnost. Zpracování, které již k uvedenému dni probíhá, by mělo být uvedeno v soulad s touto směrnicí
do dvou let ode dne vstupu této směrnice v platnost. Pokud je však toto zpracování v souladu s právem Unie
platným přede dnem vstupu této směrnice v platnost, neměly by se požadavky této směrnice týkající se předběžné
konzultace dozorového úřadu vztahovat na operace zpracování, které již probíhaly před uvedeným dnem, neboť
tyto požadavky musejí být ze své podstaty splněny před zpracováním. Pokud členské státy využijí delší období
provádění pro splnění povinností ohledně vedení logů pro automatizované systémy zpracování zavedené přede
dnem vstupu této směrnice v platnost, které skončí sedm let po uvedeném dni, měl by mít správce nebo zpracovatel
zavedeny účinné způsoby dokládání zákonnosti zpracování, umožnění vlastní kontroly a zajištění neporušenosti
a zabezpečení údajů, jako jsou logy nebo jiné formy záznamů.
(97)Touto směrnicí nejsou dotčena pravidla pro boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti
dětské pornografii stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU (14).
(98)

Rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV by proto mělo být zrušeno.

(99)V souladu s článkem 6a Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody,
bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, nejsou Spojené království a Irsko
vázány pravidly stanovenými v této směrnici, která se týkají zpracování osobních údajů členskými státy,
vykonávají-li činnosti spadající do oblasti působnosti části třetí hlavy V kapitoly 4 nebo 5 Smlouvy o fungování EU,
pokud nejsou vázány pravidly Unie upravujícími formy justiční spolupráce v trestních věcech nebo policejní
spolupráce, v jejichž rámci musí být dodržována pravidla přijatá na základě článku 16 Smlouvy o fungování EU.
(100)V souladu s články 2 a 2a Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě
o fungování EU, nejsou pro Dánsko závazná ani použitelná pravidla stanovená v této směrnici, která se týkají
zpracování osobních údajů členskými státy, vykonávají-li činnosti spadající do oblasti působnosti části třetí hlavy V
kapitoly

4

nebo

5

Smlouvy

o fungování

EU.

Vzhledem

k tomu,

že

tato

směrnice

navazuje

na

schengenské acquis podle části třetí hlavy V Smlouvy o fungování EU, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4
uvedeného protokolu do šesti měsíců od přijetí této směrnice, zda ji provede ve svém vnitrostátním právu.
(101)Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené
mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států
k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (15).
(102)Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou
unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění,
uplatňování a rozvoji schengenského acquis (16).
(103)Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi
Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení
Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací
o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (17).
(104)Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině, jak jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování
EU, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů, právo na
účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Omezení výkonu těchto práv jsou v souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny,
neboť jsou nezbytná pro plnění cílů obecného zájmu, které uznává Unie, nebo naplnění potřeby ochrany práv
a svobod druhého.
(105)Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011
o informativních dokumentech zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za
účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi
jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení
směrnice ve vnitrostátním právu. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za
odůvodněné.
(106)Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 a vydal
stanovisko dne 7. března 2012 (18).
(107)Tato směrnice by neměla členským státům bránit v tom, aby výkon práv subjektů údajů na informace, přístup
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a omezení zpracování v průběhu trestního řízení, a případná
omezení výkonu těchto práv provedly ve vnitrostátních předpisech upravujících trestní řízení,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I
Obecná ustanovení
Článek 1
Předmět a cíle
1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně
ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.
2. Členské státy v souladu s touto směrnicí:

a) chrání základní práva a svobody fyzických osob, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů, a
b)zajišťují, aby výměna osobních údajů příslušnými orgány uvnitř Unie, pokud je vyžadována právem Unie nebo
členského státu, nebyla omezována ani zakazována z důvodů ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.
3. Tato směrnice nebrání členským státům v tom, aby poskytovaly přísnější záruky ochrany práv a svobod subjektu
údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány, než jaké stanoví tato směrnice.

Článek 2
Oblast působnosti
1. Tato směrnice se vztahuje na zpracování osobních údajů příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1.
2. Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na
neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
3. Tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
b)

orgány, institucemi a jinými subjekty Unie.

Článek 3
Definice
Pro účely této směrnice se rozumějí:
1)„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“);
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na
určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby;
2)„zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je
prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření
nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
3) „omezením zpracování“ označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
4)„profilováním“ jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení
některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se
jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování,
místa, kde se nachází, nebo pohybu;
5)„pseudonymizací“ zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez
použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně
technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické
osobě;

6)„evidencí“ jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný,
decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;
7)„příslušným orgánem“:
a)jakýkoliv orgán veřejné moci příslušný k prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů či výkonu trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení; nebo
b)jakýkoliv jiný orgán nebo subjekt pověřený právem členského státu plnit veřejnou funkci a vykonávat veřejnou moc
pro účely prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů či výkonu trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
8)„správcem“ příslušný orgán, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného
správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;
9)„zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává
osobní údaje pro správce;
10)„příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní
údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní
údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto
osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly pro ochranu údajů v souladu
s účely zpracování;
11)„porušením zabezpečení osobních údajů“ porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu
zničení, ztrátě, změně či neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak
zpracovávaných osobních údajů;
12)„genetickými údaji“ osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které
poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdravotním stavu a které vyplývají zejména z analýzy biologického
vzorku dotčené fyzické osoby;
13)„biometrickými údaji“ osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či
fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje její jedinečnou identifikaci,
například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;
14)„údaji o zdravotním stavu“ osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů
o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu;
15) „dozorovým úřadem“ nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle článku 41;
16)„mezinárodní organizací“ organizace a jí podřízené subjekty podléhající mezinárodnímu právu veřejnému nebo jiný
subjekt zřízený dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím základě.

KAPITOLA II
Zásady
Článek 4
Zásady zpracování osobních údajů

1. Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje:
a)

zpracovávány zákonným a korektním způsobem;

b)shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly zpracovávány způsobem, který je s těmito
účely neslučitelný;
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;
d)přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření zajišťující, aby osobní údaje,
které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které jsou zpracovávány, byly bezodkladně vymazány nebo
opraveny;
e)uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které
jsou zpracovávány;
f)zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných
technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením.
2. Zpracování stejným nebo jiným správcem pro kterýkoli účel uvedený v čl. 1 odst. 1 jiný než účel, pro nějž byly osobní
údaje shromážděny, je přípustné, pokud:
a)je správce oprávněn zpracovávat takové osobní údaje pro takový účel v souladu s právem Unie či členského státu a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s právem Unie či členského státu.
3. Zpracování stejným nebo jiným správcem může zahrnovat archivaci ve veřejném zájmu či vědecké, statistické či
historické použití pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1, s výhradou vhodných záruk pro práva a svobody subjektů údajů.
4. Správce odpovídá za dodržení odstavců 1, 2 a 3 a musí být schopen toto dodržení doložit.

Článek 5
Doba uložení osobních údajů a přezkum
Členské státy stanoví, že budou určeny přiměřené lhůty pro výmaz osobních údajů nebo pro pravidelný přezkum potřeby
uložení osobních údajů. Jejich dodržování zajistí procesní opatření.

Článek 6
Rozlišování mezi různými kategoriemi subjektů údajů
Členské státy stanoví, že správce, v příslušných případech a pokud je to možné, musí jasně rozlišovat mezi osobními
údaji různých kategorií subjektů údajů, například:
a) osob, u nichž existují závažné důvody se domnívat, že spáchaly trestný čin nebo se jej chystají spáchat;
b)

osob odsouzených za trestný čin;

c)osob, které se staly obětí trestného činu nebo u kterých některé skutečnosti vedou k domněnce, že by obětí trestného
činu mohly být, a

d)třetích stran v souvislosti s trestným činem, například osob, které by mohly být předvolány jako svědci při vyšetřování
trestného činu nebo při následném trestním řízení nebo které mohou poskytnout informace o trestných činech, nebo
kontaktních osob či společníků některé z osob uvedených v písmenech a) a b).

Článek 7
Rozlišování mezi osobními údaji a ověřování jejich kvality
1. Členské státy stanoví, že se pokud možno rozlišují osobní údaje založené na skutečnostech od osobních údajů
založených na osobních hodnoceních.
2. Členské státy stanoví, že příslušné orgány učiní veškerá rozumná opatření s cílem zajistit, aby nebyly předávány ani
zpřístupňovány osobní údaje, které jsou nepřesné, neúplné nebo již nejsou aktuální. Za tímto účelem každý příslušný
orgán ověří, pokud je to proveditelné, kvalitu osobních údajů před jejich předáním nebo zpřístupněním. Při každém
předání osobních údajů se k nim pokud možno doplní nezbytné informace, jež umožní přijímajícímu příslušnému orgánu
zhodnotit míru jejich přesnosti, úplnosti, spolehlivosti a aktuálnosti.
3. Zjistí-li se, že došlo k předání nesprávných osobních údajů nebo že údaje byly předány protiprávně, musí o tom být
příjemce neprodleně vyrozuměn. V takovém případě musí být osobní údaje opraveny nebo vymazány nebo být
omezeno zpracování v souladu s článkem 16.

Článek 8
Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné ke splnění úkolu prováděného příslušným
orgánem pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo
členského státu.
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice stanoví alespoň cíle zpracování,
osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely zpracování.

Článek 9
Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 nesmějí být zpracovávány pro účely
neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních
údajů pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v rámci činností, které
nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné orgány plněním jiných úkolů, než jsou úkoly pro účely uvedené
v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro tyto účely, včetně pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro vědecké,
statistické či historické použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v rámci činností, které nespadají
do oblasti působnosti práva Unie.
3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo Unie nebo členského státu použitelné pro předávající příslušný
orgán stanoví zvláštní podmínky pro zpracování, uvědomí tento orgán příjemce takových osobních údajů o těchto
podmínkách a o nutnosti je dodržovat.

4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný orgán nepoužije na příjemce v jiných členských státech nebo na
agentury, úřady a jiné subjekty zřízené podle hlavy V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky podle
odstavce 3 než ty, které platí pro obdobné předávání údajů uvnitř členského státu předávajícího příslušného orgánu.

Článek 10
Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském
vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za
účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů o sexuálním životě či sexuální
orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy, pokud je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod
subjektu údajů a:
a)

pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;

b) na ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; nebo
c) pokud se týká údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů.

Článek 11
Automatizované individuální rozhodování
1. Členské státy stanoví, že rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které
má pro subjekt údajů nepříznivé právní účinky nebo se ho významně dotýká, je zakázáno, není-li povoleno právem Unie
nebo členského státu, kterému správce podléhá a jež poskytuje vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů, alespoň
práva na lidský zásah ze strany správce.
2. Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 tohoto článku se nesmějí opírat o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené
v článku 10, pokud nejsou k dispozici vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu
údajů.
3. Profilování, které vede k diskriminaci fyzických osob na základě zvláštních kategorií osobních údajů uvedených
v článku 10, je v souladu s právem Unie zakázáno.

KAPITOLA III
Práva subjektu údajů
Článek 12
Sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
1. Členské státy stanoví, že správce podnikne všechny přiměřené kroky k tomu, aby subjektu údajů poskytl stručným,
srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré
informace uvedené v článku 13 a učinil veškerá sdělení s ohledem na články 11, 14 až 18 a 31 o zpracování. Informace
jsou poskytovány jakýmikoliv vhodnými prostředky, a to i v elektronické formě. Obecně platí, že správce poskytne
informace ve stejné podobě jako žádost.
2. Členské státy stanoví, že správce usnadňuje výkon práv subjektu údajů podle článků 11 a 14 až 18.

3. Členské státy stanoví, že správce písemně bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o tom, jaké kroky se
podnikají v návaznosti na jeho žádost.
4. Členské státy stanoví, že informace podle článku 13 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 11, 14 až 18
a 31 jsou poskytovány a činěny bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
a)uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní nákladů spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo
sdělení nebo učinění požadovaných úkonů; nebo
b)

odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti v takových případech dokládá správce.
5. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článku 14 nebo 16,
může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Článek 13
Informace poskytované subjektu údajů
1. Členské státy stanoví, že správce poskytuje subjektu údajů alespoň:
a)

údaje o totožnosti a kontaktní údaje správce;

b) kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
c) informace o účelech zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny;
d) informace o právu podat stížnost u příslušného dozorovému úřadu a kontaktní údaje tohoto úřadu;
e)informace o existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich
opravu nebo výmaz anebo omezení jejich zpracování.
2. Členské státy právním předpisem stanoví, že ve zvláštních případech poskytne správce subjektu údajů vedle
informací uvedených v odstavci 1 tyto další informace s cílem umožnit výkon jeho práv:
a)

právní základ zpracování;

b) dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
c)případné kategorie příjemců daných osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních
organizacích;
d) v případě potřeby doplňující informace, zejména jsou-li osobní údaje sebrány bez vědomí subjektu údajů.
3. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření, aby poskytnutí informací subjektu údajů podle odstavce 2
odložily, omezily či od něho upustily, v takovém rozsahu a na takovou dobu, jak je to v demokratické společnosti
s náležitým přihlédnutím k základním právům a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem:
a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo postupů;
b)zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
c)

chránit veřejnou bezpečnost;

d)

chránit národní bezpečnost;

e)

chránit práva a svobody druhých.

4. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření s cílem určit kategorie zpracování, na něž se může plně nebo
částečně vztahovat některé z písmen uvedených v odstavci 3.

Článek 14
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
S výhradou článku 15 členské státy stanoví, že subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje,
které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům
a k následujícím informacím:
a)

účely a právní základ zpracování;

b)

kategorie dotčených osobních údajů;

c)příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo
v mezinárodních organizacích;
d)pokud možno předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá
ke stanovení této doby;
e)existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení
jejich zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu a kontaktní údaje tohoto úřadu;
g) sdělení osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, a veškerých dostupných informací o jejich původu.

Článek 15
Omezení práva na přístup
1. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření, která přístup subjektů údajů k informacím úplně nebo částečně
omezují v takovém rozsahu a na takovou dobu, jak je to v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím
k základním právům a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem:
a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo postupů;
b)zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
c)

chránit veřejnou bezpečnost;

d)

chránit národní bezpečnost;

e)

chránit práva a svobody druhých.

2. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření s cílem určit kategorie zpracování, na něž se mohou plně nebo
částečně vztahovat výjimky podle odstavce 1.
3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy zajistí, aby správce bez zbytečného odkladu písemně
informoval subjekt údajů o jakémkoli odmítnutí nebo omezení přístupu a o důvodech tohoto odmítnutí nebo omezení.
Tyto informace není třeba uvádět, pokud by jejich poskytnutí ohrožovalo některý z účelů podle odstavce 1. Členské

státy stanoví, že správce informuje subjekty údajů o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu nebo žádat soudní
ochranu.
4. Členské státy stanoví, že správce zdokumentuje věcné či právní důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá. Tyto
informace se zpřístupní dozorovým úřadům.

Článek 16
Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a omezení zpracování
1. Členské státy stanoví, že subjekt údajů má právo požadovat na správci opravu nepřesných osobních údajů, které se
ho týkají, a to bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování členské státy stanoví, že subjekt údajů má
právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
2. Členské státy vyžadují po správci, aby vymazal osobní údaje bez zbytečného odkladu, a stanoví právo subjektu
údajů požadovat po správci, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, jestliže zpracování
porušuje předpisy přijaté na základě článku 4, 8 nebo 10 nebo jestliže osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní
povinnosti správce.
3. Namísto výmazu osobních údajů správce omezí zpracování:
a) zpochybňuje-li subjekt údajů přesnost osobního údaje a nelze-li ji ověřit; nebo
b) musí-li být dané osobní údaje uchovány pro účely dokazování.
Pokud je zpracování omezeno ve smyslu prvního pododstavce písm. a), informuje správce subjekt údajů před zrušením
omezení zpracování.
4. Členské státy stanoví, že správce informuje subjekt údajů písemně o jakémkoli odmítnutí opravy či výmazu osobních
údajů nebo omezení zpracování a o důvodech tohoto odmítnutí. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření,
která povinnost poskytnout tyto informace úplně nebo částečně omezují v takovém rozsahu, jak je to v demokratické
společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné
a přiměřené, s cílem:
a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo postupů;
b)zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
c)

chránit veřejnou bezpečnost;

d)

chránit národní bezpečnost;

e)

chránit práva a svobody druhých.

Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty údajů o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu nebo žádat
soudní ochranu.
5. Členské státy stanoví, že správce uvědomí o opravě nepřesných osobních údajů příslušný orgán, od nějž tyto
nepřesné osobní údaje pocházejí.
6. Členské státy stanoví, že v případech, kdy byly osobní údaje opraveny nebo vymazány nebo zpracování bylo
omezeno podle odstavců 1, 2 a 3, správce vyrozumí příjemce a příjemci tyto osobní údaje opraví či vymaží nebo omezí
zpracování osobních údajů, za které odpovídají.

Článek 17
Výkon práv subjektem údajů a ověřování prováděná dozorovým úřadem
1. V případech uvedených v čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 a čl. 16 odst. 4 členské státy přijmou opatření, která zajistí, aby
práva subjektu údajů bylo možné vykonávat rovněž prostřednictvím příslušného dozorového úřadu.
2. Členské státy stanoví, že správce informuje subjekt údajů o možnosti vykonávat svá práva prostřednictvím
dozorového úřadu podle odstavce 1.
3. V případě výkonu práva podle odstavce 1 informuje dozorový úřad subjekt údajů přinejmenším o tom, že provedl
veškerá nezbytná ověření nebo přezkum. Dozorový úřad rovněž subjekt údajů informuje o jeho právu žádat soudní
ochranu.

Článek 18
Práva subjektu údajů při trestním vyšetřování a řízení
Členské státy mohou stanovit, že se výkon práv uvedených v článcích 13, 14 a 16 provádí v souladu s právem členského
státu, pokud jsou osobní údaje obsaženy v soudním rozhodnutí nebo v záznamu nebo ve spisu zpracovávaném
v průběhu trestního vyšetřování a řízení.

KAPITOLA IV
Správce a zpracovatel

Oddíl 1
Obecné povinnosti

Článek 19
Povinnosti správce
1. Členské státy stanoví, že správce s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede vhodná technická
a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s touto směrnicí. Tato
opatření musí být podle potřeby revidována a aktualizována.
2. Pokud je to s ohledem na činnosti zpracování přiměřené, zahrnují opatření uvedená v odstavci 1 uplatňování
vhodných koncepcí v oblasti ochrany údajů správcem.

Článek 20
Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu,
kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických
osob, jež s sebou zpracování nese, zavede jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době zpracování
samotného vhodná technická a organizační opatření, jako je pseudonymizace, jejichž účelem je provádět zásady

ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil
požadavky této směrnice a ochránil práva subjektů údajů.
2. Členské státy stanoví, že správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se
standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Tato
povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich
dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny
neomezenému počtu fyzických osob.

Článek 21
Společní správci
1. Členské státy stanoví, že dva nebo více správců, kteří společně stanoví účely a prostředky zpracování, jsou
společnými správci. Ti mezi sebou transparentním ujednáním vymezí své podíly na odpovědnosti za dodržování této
směrnice, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a své povinnosti poskytovat informace uvedené v článku 13,
pokud tuto odpovědnost správců nestanoví právo Unie nebo členského státu, jemuž správci podléhají. V ujednání se
určí kontaktní místo pro subjekty údajů. Členské státy mohou určit, který ze společných správců může působit jako
jediné kontaktní místo, u kterého mohou subjekty údajů vykonávat svá práva.
2. Bez ohledu na podmínky ujednání uvedeného v odstavci 1 mohou členské státy stanovit, že subjekt údajů může
vykonávat svá práva podle předpisů přijatých na základě této směrnice u každého ze správců i vůči každému z nich.

Článek 22
Zpracovatel
1. Členské státy stanoví, že v případě, že má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty
zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané
zpracování splňovalo požadavky této směrnice a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.
2. Členské státy stanoví, že zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího
konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. V případě obecného písemného povolení zpracovatel správce
informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne
tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.
3. Členské státy stanoví, že se zpracování zpracovatelem řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie
nebo členského státu zavazujícím zpracovatele vůči správci, v němž je stanoven předmět a doba trvání zpracování,
povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů a povinnosti a práva správce. Tato smlouva
nebo jiný právní akt zejména stanoví, že zpracovatel:
a)

jedná pouze podle pokynů správce;

b)zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala
zákonná povinnost mlčenlivosti;
c) pomáhá správci jakýmikoli vhodnými prostředky zajistit dodržování předpisů o právech subjektu údajů;
d)podle rozhodnutí správce po ukončení poskytování služeb zpracování vymaže nebo vrátí všechny osobní údaje správci
a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nevyžadují uložení osobních údajů;
e) poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení souladu s tímto článkem;

f) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 2 a 3.
4. Smlouva nebo jiný právní akt uvedené v odstavci 3 musí být vyhotoveny písemně, a to i v elektronické formě.
5. Pokud zpracovatel poruší tuto směrnicí tím, že určí účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu
k takovému zpracování za správce.

Článek 23
Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Členské státy stanoví, že zpracovatel a kdokoli, kdo jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním
údajům, může tyto osobní údaje zpracovat pouze podle pokynů správce, ledaže mu jejich zpracování ukládá právo Unie
nebo členského státu.

Článek 24
Záznamy o činnostech zpracování
1. Členské státy stanoví, že správci vedou záznamy o všech kategoriích činností zpracování, za něž odpovídají. Tyto
záznamy obsahují všechny tyto informace:
a) jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce a pověřence pro ochranu osobních údajů;
b)

účely zpracování;

c)kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích;
d) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
e)

případné použití profilování;

f) případné kategorie předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
g) uvedení právního základu operace zpracování, včetně předání, pro něž jsou osobní údaje určeny;
h) je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů;
i) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 29 odst. 1.
2. Členské státy stanoví, že každý zpracovatel vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro
správce, jež obsahují:
a)jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro něhož zpracovatel jedná,
a případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
b) kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců;
c)informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, na výslovný pokyn
správce, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace;
d) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 29 odst. 1.
3. Záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se vyhotovují písemně, a to i v elektronické formě.
Správce a zpracovatel je na požádání poskytnou dozorovému úřadu.

Článek 25
Vedení logů
1. Členské státy stanoví, že se v automatizovaných systémech zpracování vedou logy alespoň o těchto operacích
zpracování: shromáždění, pozměnění, nahlédnutí a sdělení, včetně předání, zkombinování a výmazu. Logy o nahlédnutí
a sdělení musí umožňovat zjištění důvodů těchto operací, datum a čas, kdy byly učiněny, a je-li to možné, totožnosti
osoby, která do osobních údajů nahlédla nebo která je zpřístupnila, a totožnosti příjemců těchto osobních údajů.
2. Logy se používají pouze pro ověření zákonnosti zpracování, vlastní kontrolu, pro zajištění neporušenosti
a zabezpečení osobních údajů a pro trestní řízení.
3. Správce a zpracovatel poskytnou tyto logy na požádání dozorovému úřadu.

Článek 26
Spolupráce s dozorovým úřadem
Členské státy stanoví, že správce a zpracovatel s dozorovým úřadem na požádání spolupracují při plnění jeho úkolů.

Článek 27
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
1. Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím
k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob,
členské státy stanoví, že správce před zpracováním provede posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na
ochranu osobních údajů.
2. Posouzení uvedené v odstavci 1 obsahuje alespoň obecný popis zamýšlených operací 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 doložení souladu s touto směrnicí, s přihlédnutím k právům
a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.

Článek 28
Předchozí konzultace dozorového úřadu
1. Členské státy stanoví, že správce nebo zpracovatel konzultuje s dozorovým úřadem před zpracováním osobních
údajů, které budou součástí nové evidence, jež má být vytvořena, pokud:
a)z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 27 vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysoké
riziko v případě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika; nebo
b)druh zpracování, zejména při využití nových technologií, mechanismů nebo postupů, s sebou nese vysoké riziko pro
práva a svobody subjektů údajů.
2. Členské státy stanoví, že dozorový úřad je konzultován během přípravy návrhu legislativního opatření, který má
přijmout vnitrostátní parlament, nebo návrhu regulačního opatření založeného na takovém legislativním opatření, jež
souvisí se zpracováním.
3. Členské státy stanoví, že dozorový úřad může sestavit seznam operací zpracování, které podléhají předchozí
konzultaci podle odstavce 1.

4. Členské státy stanoví, že správce poskytne dozorovému úřadu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle
článku 27 a na požádání mu poskytne jakékoli další informace, jež dozorovému úřadu umožní posoudit soulad
zpracování s touto směrnicí, a zejména posoudit rizika z hlediska ochrany osobních údajů subjektu údajů a související
záruky.
5. Členské státy stanoví, že dozorový úřad v případě, že se domnívá, že by zamýšlené zpracování uvedené v odstavci 1
tohoto článku porušilo předpisy přijaté na základě této směrnice, zejména pokud správce nedostatečně určil či zmírnil
riziko, na to upozorní správce a případně zpracovatele písemně ve lhůtě nejvýše šesti týdnů od obdržení žádosti
o konzultaci a že může uplatnit kteroukoli ze svých pravomocí uvedených v článku 47. Tato lhůta může být s ohledem
na složitost zamýšleného zpracování prodloužena o jeden měsíc. Dozorový úřad informuje správce a případně
zpracovatele o každém takovém prodloužení a o jeho důvodech do jednoho měsíce od obdržení žádosti o konzultaci.

Oddíl 2
Zabezpečení osobních údajů

Článek 29
Zabezpečení zpracování
1. Členské státy stanoví, že správce a zpracovatel, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody
fyzických osob, provedou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající
danému riziku, zejména pokud jde o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů uvedených v článku 10.
2. Pokud jde o automatizované zpracování, každý členský stát stanoví, že správce nebo zpracovatel provede po
zhodnocení rizik opatření s cílem:
a)zabránit neoprávněným osobám v přístupu k zařízení využívanému pro zpracování („kontrola přístupu k zařízením“);
b)zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo odstraňování nosičů údajů („kontrola nosičů údajů“);
c)zabránit neoprávněnému vkládání osobních údajů a neoprávněnému prohlížení, pozměňování nebo mazání uložených
osobních údajů („kontrola uložení“);
d)zabránit neoprávněným osobám v užívání automatizovaných systémů pro zpracování pomocí zařízení pro přenos
údajů („kontrola uživatelů“);
e)zajistit, aby osoby oprávněné k využívání určitého automatizovaného systému pro zpracování měly přístup pouze
k osobním údajům, na které se vztahuje jejich povolení k přístupu („kontrola přístupu k údajům“);
f)zajistit, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým subjektům byly nebo mohou být osobní údaje předány nebo
zpřístupněny za použití zařízení pro přenos údajů („kontrola přenosu“);
g)zajistit, aby bylo možné zpětně ověřit a zjistit, které osobní údaje byly vloženy do automatizovaných systémů pro
zpracování a kdo a kdy je do těchto systémů vložil („kontrola vkládání“);
h)zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo mazání osobních údajů při předávání osobních údajů
nebo při přepravě nosičů údajů („kontrola přepravy“);
i) zajistit, aby instalované systémy mohly být v případě výpadku obnoveny („obnova“);

j)zajistit, aby systém fungoval, aby byl hlášen výskyt chyb ve funkcích („spolehlivost“) a aby uložené osobní údaje
nebylo možné poškodit špatným fungováním systému („neporušenost“).

Článek 30
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
1. Členské státy stanoví, že správce jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů ohlásí dozorovému úřadu bez
zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ledaže je nepravděpodobné, že
by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu
učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.
2. Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci.
3. Ohlášení podle odstavce 1 musí přinejmenším obsahovat:
a)popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného
počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
b)jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může
poskytnout bližší informace;
c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
d)popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů,
včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
4. Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.
5. Členské státy stanoví, že správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů uvedené
v odstavci 1, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření. Tato
dokumentace musí dozorovému úřadu umožnit ověření souladu s tímto článkem.
6. Členské státy stanoví, že v případě, že se porušení zabezpečení údajů týká osobních údajů, které předal správce
jiného členského státu nebo které byly takovému správci předány, musí být informace uvedené v odstavci 3 sděleny
bez zbytečného odkladu správci tohoto členského státu.

Článek 31
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
1. Členské státy stanoví, že správce oznámí případy porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu
subjektu údajů, pokud je pravděpodobné, že toto porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody
fyzických osob.
2. V oznámení subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se za použití jasných a jednoduchých jazykových
prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření
uvedené v čl. 30 odst. 3 písm. b), c) a d).
3. Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

a)správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů
dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro
kohokoli, kdo není oprávněn k nim přistupovat, jako je například šifrování;
b)správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů uvedené
v odstavci 1 se již pravděpodobně neprojeví;
c)vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným
způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.
4. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový
úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušením bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak
učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 3.
5. Oznámení subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku lze odložit, omezit či lze od něj upustit za podmínek
uvedených v čl. 13 odst. 3 a z důvodů v něm stanovených.

Oddíl 3
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Článek 32
Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů. Členské státy mohou této povinnosti
zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány, pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být určen na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých
odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 34.
3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační strukturu a velikost, určen jediný
pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je
dozorovému úřadu.

Článek 33
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do
veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených v článku 34 tím, že mu
poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování
jeho odborných znalostí.

Článek 34
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň těmito úkoly:
a)poskytovat informace a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle
této směrnice a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
b)monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů
a s koncepcemi správce v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí
a odborné přípravy zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c)na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorovat jeho
uplatňování podle článku 27;
d)

spolupracovat s dozorovým úřadem;

e)působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace
podle článku 28, a případně vést konzultace v jakékoli jiné věci.

KAPITOLA V
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Článek 35-40
[...]

KAPITOLA VI
Nezávislé dozorové úřady

Oddíl 1
Nezávislost postavení

Článek 41
Dozorový úřad
1. Každý členský stát stanoví, že jeden nebo více nezávislých orgánů veřejné moci jsou pověřeny monitorováním
uplatňování této směrnice s cílem chránit základní práva a svobody fyzických osob v souvislosti se zpracováním
a usnadnit volný pohyb osobních údajů uvnitř Unie (dále jen „dozorový úřad“).
2. Každý dozorový úřad přispívá k soudržnému uplatňování této směrnice v celé Unii. Dozorové úřady za tímto účelem
spolupracují mezi sebou a s Komisí v souladu s kapitolou VII.
3. Členské státy mohou stanovit, že dozorový úřad zřízený podle nařízení (EU) 2016/679 je dozorovým úřadem
uvedeným v této směrnici a že plní úkoly dozorového úřadu, který má být zřízen podle odstavce 1 tohoto článku.
4. Pokud je v některém členském státě zřízen více než jeden dozorový úřad, určí tento členský stát dozorový úřad,
jenž má tyto úřady zastupovat ve sboru.

Článek 42
Nezávislost
1. Každý členský stát stanoví, že každý dozorový úřad jedná při plnění svých úkolů a při výkonu svých pravomocí podle
této směrnice zcela nezávisle.
2. Členské státy stanoví, že člen či členové jejich dozorového úřadu při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí
podle této směrnice musí být i nadále nezávislí na vnějším vlivu, přímém či nepřímém, a od nikoho nesmějí vyžadovat
ani přijímat pokyny.
3. Členové dozorových úřadů členských států se zdrží jakéhokoliv jednání neslučitelného s jejich funkcí a během svého
funkčního období nesmějí vykonávat žádnou výdělečnou ani nevýdělečnou pracovní činnost neslučitelnou s touto
funkcí.
4. Každý členský stát zajistí, aby byl každý dozorový úřad vybaven lidskými, technickými a finančními zdroji,
prostorami a infrastrukturou, které bude potřebovat pro účinné plnění svých úkolů a výkon svých pravomocí, včetně
úkolů a pravomocí, jež je třeba plnit a vykonávat v rámci vzájemné pomoci, spolupráce a účasti ve sboru.
5. Každý členský stát zajistí, aby si každý dozorový úřad vybíral a měl své vlastní zaměstnance, kteří podléhají výlučně
řízení členem či členy tohoto dozorového úřadu.
6. Každý členský stát zajistí, aby každý dozorový úřad podléhal finanční kontrole, která nijak neovlivní jeho nezávislost,
a aby měl samostatný veřejný roční rozpočet, který může být součástí celkového zemského nebo státního rozpočtu.

Článek 43
Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu
1. Členské státy stanoví, že každý člen jejich dozorových úřadů je jmenován transparentním postupem:
—

parlamentem,

—
—

vládou,
hlavou státu nebo

— nezávislým subjektem, kterému toto jmenování svěří právo členského státu.
2. Každý člen musí mít kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, potřebné
k plnění svých povinností a výkonu svých pravomocí.
3. Povinnosti člena končí uplynutím jeho funkčního období, odstoupením nebo povinným odchodem do důchodu
v souladu s právem daného členského státu.
4. Člen může být odvolán pouze v případě závažného pochybení nebo pokud přestane splňovat podmínky pro plnění
svých povinností.

Článek 44
Pravidla pro zřízení dozorového úřadu
1. Každý členský stát upraví právním předpisem všechny tyto záležitosti:
a)

zřízení každého dozorového úřadu;

b) kvalifikaci a podmínky způsobilosti požadované pro jmenování členem každého dozorového úřadu;
c) pravidla a postupy pro jmenování člena nebo členů každého dozorového úřadu;
d)délku funkčního období člena či členů každého dozorového úřadu, která činí nejméně čtyři roky, s výjimkou prvního
jmenování po 6. květnu 2016, kdy někteří členové mohou být jmenováni na dobu kratší, je-li k ochraně nezávislosti
dozorového úřadu nutný proces postupného jmenování;
e)zda a případně na kolik funkčních období mohou být člen či členové každého dozorového úřadu jmenováni opětovně;
f)podmínky, jimiž se řídí povinnosti člena nebo členů a zaměstnanců každého dozorového úřadu, zákaz jednání
a pracovní činnosti a využívání výhod neslučitelných s těmito podmínkami během funkčního období a po jeho
skončení a pravidla, jimiž se řídí ukončení zaměstnání.
2. Člen či členové a zaměstnanci každého dozorového úřadu jsou, v souladu s právem Unie nebo členského státu,
vázáni během funkčního období i po jeho skončení služebním tajemstvím, pokud jde o veškeré důvěrné informace,
o nichž se dozvědí během plnění svých úkolů či výkonu svých pravomocí. Během jejich funkčního období se tato
povinnost zachovávat služební tajemství vztahuje zejména na ohlášení porušení této směrnice učiněná fyzickými
osobami.

Oddíl 2
Příslušnost, úkoly a pravomoci

Článek 45
Příslušnost
1. Každý členský stát stanoví, že každý dozorový úřad je na území svého členského státu příslušný k plnění úkolů
a výkonu pravomocí, které mu byly svěřeny v souladu s touto směrnicí.
2. Každý členský stát stanoví, že žádný dozorový úřad není příslušný k dozoru nad operacemi zpracování, které
provádějí soudy v rámci svých soudních pravomocí. Členské státy mohou stanovit, že jejich dozorové úřady nejsou
příslušné k dozoru nad operacemi zpracování, které provádějí jiné nezávislé justiční orgány v rámci svých justičních
pravomocí.

Článek 46
Úkoly
1. Každý členský stát stanoví, že každý dozorový úřad na jeho území:
a) monitoruje a vymáhá uplatňování této směrnice a prováděcích opatření k ní;
b)zvyšuje povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v souvislosti se zpracováním a podporuje
porozumění těmto otázkám;
c)v souladu s právem členského státu poskytuje poradenství parlamentu, vládě a dalším orgánům a institucím svého
členského státu ohledně legislativních a správních opatření týkajících se ochrany práv a svobod fyzických osob
v souvislosti se zpracováním;
d) podporuje povědomí správců a zpracovatelů o jejich povinnostech podle této směrnice;

e)na požádání poskytuje všem subjektům údajů informace o výkonu jejich práv podle této směrnice a, je-li to vhodné,
spolupracuje za tímto účelem s dozorovými úřady v jiných členských státech;
f)vyřizuje stížnosti, které mu podá subjekt údajů nebo subjekt, organizace či sdružení v souladu s článkem 55, a ve
vhodné míře prošetřuje předmět stížnosti a v přiměřené lhůtě informuje stěžovatele o pokroku a o výsledku šetření,
zejména v případech, kdy je zapotřebí dalšího šetření nebo koordinace s jiným dozorovým úřadem;
g)ověřuje zákonnost zpracování podle článku 17 a v přiměřené lhůtě informuje subjekt údajů o výsledku daného ověření
podle odstavce 3 uvedeného článku nebo o důvodech, proč ověření nebylo provedeno;
h)s cílem zajistit soudržné uplatňování a vymáhání této směrnice spolupracuje s dalšími dozorovými úřady, mimo jiné
formou sdílení informací, a s těmito úřady si vzájemně poskytuje pomoc;
i)provádí šetření o uplatňování této směrnice, mimo jiné na základě informací obdržených od jiného dozorového úřadu
či jiného orgánu veřejné moci;
j)monitoruje vývoj v relevantních oblastech, pokud má vliv na ochranu osobních údajů, zejména vývoj informačních
a komunikačních technologií;
k) poskytuje poradenství o operacích zpracování uvedených v článku 28 a
l)

přispívá k činnostem sboru.

2. Každý dozorový úřad usnadňuje podávání stížností uvedených v odst. 1 písm. f) takovými opatřeními, jako je
poskytnutí formuláře pro podávání stížností, který lze vyplnit i v elektronické formě, aniž jsou vyloučeny jiné
komunikační prostředky.
3. Plnění úkolů každého dozorového úřadu je pro subjekty údajů a pro pověřence pro ochranu osobních údajů
bezplatné.
4. Pokud je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že je opakovaná, může dozorový úřad uložit
přiměřený poplatek na základě svých administrativních nákladů nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost
nebo nepřiměřenost žádosti dokládá dozorový úřad.

Článek 47
Pravomoci
1. Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý dozorový úřad má účinné vyšetřovací pravomoci. Tyto
pravomoci zahrnují přinejmenším pravomoc získat od správce a zpracovatele přístup ke všem zpracovávaným osobním
údajům a k veškerým informacím, které potřebuje k plnění svých úkolů.
2. Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý dozorový úřad má účinné nápravné pravomoci, jako je
například pravomoc:
a)upozornit správce či zpracovatele, že zamýšlené operace zpracování pravděpodobně porušují předpisy přijaté na
základě této směrnice;
b)nařídit správci či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování do souladu s předpisy přijatými na základě této směrnice,
a to případně předepsaným způsobem a ve stanovené lhůtě, zejména tím, že nařídí opravu nebo výmaz osobních
údajů či omezení zpracování podle článku 16;
c) uložit dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho zákazu.

3. Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý dozorový úřad má účinné poradní pravomoci poskytovat
poradenství správci v souladu s postupem předchozí konzultace podle článku 28 a z vlastního podnětu nebo na
požádání vydávat stanoviska určená svému parlamentu a své vládě nebo, v souladu se svým vnitrostátním právem,
dalším institucím a subjektům, jakož i veřejnosti, ohledně veškerých otázek souvisejících s ochranou osobních údajů.
4. Výkon pravomocí svěřených podle tohoto článku dozorovému úřadu podléhá vhodným zárukám, včetně účinné
soudní ochrany a spravedlivého procesu, stanoveným v právu Unie a členského státu v souladu s Listinou.
5. Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý dozorový úřad má pravomoc upozornit na porušení
předpisů přijatých na základě této směrnice justiční orgány, a pokud je to vhodné, zahájit soudní řízení či se do něj jinak
zapojit s cílem vymoci dodržení předpisů přijatých na základě této směrnice.

Článek 48
Ohlašování porušení
Členské státy stanoví, že příslušné orgány zavedou účinné mechanismy s cílem podpořit důvěrné ohlašování porušení
této směrnice.

Článek 49
Zprávy o činnosti
Každý dozorový úřad vypracovává výroční zprávy o své činnosti, které mohou obsahovat seznam druhů ohlášených
porušení a druhů uložených sankcí. Tyto zprávy předkládá parlamentu a vládě svého členského státu a dalším orgánům
určeným právem členského státu. Dále je zpřístupní veřejnosti, Komisi a sboru.

KAPITOLA VII
Spolupráce
Článek 50-51
[...]

KAPITOLA VIII
Právní ochrana, odpovědnost a sankce
Článek 52
Právo podat stížnost u dozorových úřadů
1. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, stanoví členské státy, že každý subjekt
údajů má právo podat stížnost u jediného dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů
jsou porušeny předpisy přijaté na základě této směrnice.

2. Členské státy stanoví, že dozorový úřad, kterému byla podána stížnost, pro kterou není příslušný podle čl. 45 odst. 1,
tuto stížnost postoupí bez zbytečného odkladu příslušnému dozorovému úřadu. Subjekt údajů je o postoupení
informován.
3. Členské státy stanoví, že dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, poskytne subjektu údajů na jeho žádost
další pomoc.
4. Příslušný dozorový úřad informuje subjekt údajů o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti
využít soudní ochranu podle článku 53.

Článek 53
Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu
1. Aniž je dotčena jakákoliv jiná správní nebo mimosoudní ochrana, stanoví členské státy právo fyzické nebo právnické
osoby na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu, které se jí týká.
2. Aniž je dotčena jakákoliv jiná správní nebo mimosoudní ochrana, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní
ochranu, pokud se dozorový úřad, který je příslušný podle čl. 45 odst. 1, stížností nezabývá nebo pokud neinformuje
subjekt údajů do tří měsíců o pokroku v řešení stížnosti podané podle článku 52 či o jeho výsledku.
3. Členské státy stanoví, že se řízení proti dozorovému úřadu zahajuje u soudů toho členského státu, v němž je daný
dozorový úřad zřízen.

Článek 54
Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli
Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní nebo mimosoudní ochrana, včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu
podle článku 52, stanoví členské státy právo subjektu údajů na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že práva mu
přiznaná předpisy přijatými na základě této směrnice byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů
v rozporu s uvedenými předpisy.

Článek 55
Zastupování subjektů údajů
Členské státy v souladu s procesním právem členského státu stanoví, že subjekt údajů má právo pověřit neziskový
subjekt, organizaci nebo sdružení, jež byly řádně založeny v souladu s právem některého členského státu, jejichž
statutární cíle jsou ve veřejném zájmu a jež jsou činné v oblasti práv a svobod subjektů údajů ohledně ochrany jejich
osobních údajů, aby jeho jménem podal stížnost a uplatnil práva uvedená v článcích 52, 53 a 54.

Článek 56
Právo na náhradu újmy
Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo v důsledku protiprávní operace zpracování nebo jiného úkonu porušujícího
předpisy přijaté na základě této směrnice utrpěl hmotnou či nehmotnou újmu, má právo obdržet od správce nebo jiného
orgánu příslušného podle práva členského státu náhradu utrpěné újmy.

Článek 57

Sankce
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

KAPITOLA IX
Prováděcí akty
Článek 58
[…]

KAPITOLA X
Závěrečná ustanovení
Článek 59
Zrušení rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV
1. Rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV se zrušuje s účinkem ode dne 6. května 2018.
2. Odkazy na zrušené rámcové rozhodnutí uvedené v odstavci 1 se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 60
Již platné právní akty Unie
Konkrétní ustanovení o ochraně osobních údajů obsažená v právních aktech Unie vstoupivších v platnost nejpozději
6. května 2016 v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce, jež upravují zpracování mezi
členskými státy a přístup určených orgánů členských států do informačních systémů zřízených podle Smluv v mezích
působnosti této směrnice, zůstávají nedotčena.

Článek 61
Vztah k dříve uzavřeným mezinárodním dohodám v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní
spolupráce
Mezinárodní dohody zahrnující předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím, které byly
uzavřeny členskými státy před 6. květnem 2016 a jsou v souladu s právem Unie použitelným před uvedeným dnem,
zůstávají v platnosti, dokud nebudou změněny, nahrazeny či zrušeny.

Článek 62
Zprávy Komise
1. Do 6. května 2022 a poté každé čtyři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení
a přezkumu této směrnice. Tyto zprávy se zveřejní.

2. V souvislosti s hodnoceními a přezkumy uvedenými v odstavci 1 Komise přezkoumá zejména uplatňování
a fungování kapitoly V o předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, se zvláštním
zřetelem na rozhodnutí přijatá podle čl. 36 odst. 3 a článku 39.
3. Pro účely odstavců 1 a 2 může Komise požádat členské státy a dozorové úřady o informace.
4. Při provádění hodnocení a přezkumů uvedených v odstavcích 1 a 2 Komise zohlední stanoviska a zjištění
Evropského parlamentu, Rady a dalších příslušných subjektů nebo zdrojů.
5. Komise v případě potřeby předloží vhodné návrhy na změnu této směrnice, zejména s přihlédnutím k vývoji
informačních technologií a k pokroku v oblasti informační společnosti.
6. Komise do 6. května 2019 přezkoumá jiné právní akty přijaté Unií, které upravují zpracování příslušnými orgány pro
účely stanovené v čl. 1 odst. 1, včetně aktů uvedených v článku 60, s cílem posoudit, zda je třeba je uvést do souladu
s touto směrnicí, a pokud ano, předloží nezbytné návrhy na změnu těchto aktů tak, aby byl zaručen soudržný přístup
k ochraně osobních údajů v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 63
Provedení ve vnitrostátním právu
1. Členské státy do 6. května 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 6. května 2018.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Odchylně od odstavce 1 může členský stát stanovit, že automatizované systémy zpracování zavedené přede dnem
6. května 2016 se ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje nepřiměřené úsilí, uvedou do souladu s čl. 25 odst. 1 do
6. května 2023.
3. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku může členský stát ve výjimečných případech uvést konkrétní
automatizovaný systém zpracování uvedený v odstavci 2 tohoto článku do souladu s čl. 25 odst. 1 ve stanovené lhůtě
po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 tohoto článku, pokud by to jinak způsobilo vážné obtíže pro provoz tohoto
konkrétního automatizovaného systému zpracování. Dotyčný členský stát oznámí Komisi důvody těchto vážných obtíží
i důvody pro stanovenou lhůtu, během níž uvede konkrétní automatizovaný systém zpracování do souladu s čl. 25
odst. 1. Stanovená lhůta v každém případě skončí nejpozději 6. května 2026.
4. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.

Článek 64
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 65
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. dubna 2016.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA
19. listopadu 1991 (*)

„Neprovedení směrnice – Odpovědnost členského státu“

Ve spojených věcech C-6/90 a C-9/90,
jejichž předmětem jsou žádosti zaslané Soudnímu dvoru na základě článku 177 Smlouvy o EHS pretura di Vicenza
(Itálie) (ve věci C-6/90) a pretura di Bassano del Grappa (Itálie) (ve věci C-9/90), směřující ke získání, ve sporech
probíhajících před uvedenými soudy mezi
Andreou Francovichem
a
Italskou republikou
a mezi
Danilou Bonifaci a dalšími
a
Italskou republikou,
rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 189 třetího pododstavce Smlouvy o EHS, jakož i směrnice
Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany
zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. L 283, s. 23; Zvl. vyd. 05/01, s. 217),
SOUDNÍ DVŮR,
ve složení O. Due, předseda, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse a P. J. G. Kapteyn,
předsedové senátů, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco a M.
Zuleeg, soudci,
generální advokát: J. Mischo
vedoucí soudní kanceláře: D. Louterman, vrchní rada
s ohledem na písemná vyjádření předložená:
–

za Andreu Francoviche a Danilu Bonifaci a další Claudiem Mondinem, Aldem Campesanem a Albertem dal
Ferro, advokáty advokátní komory ve Vicenze,

–

za italskou vládu Oscarem Fiumarou, avvocato dello Stato, jako zmocněncem,

–

za nizozemskou vládu B. R. Botem, generálním tajemníkem ministerstva zahraničních věcí, jako
zmocněncem,

–

za vládu Spojeného království J. E. Collinsem, z Treasury Solicitor's Department, jako zmocněncem, ve
spolupráci s Richardem Plenderem, QC,

–

za Komisi Evropských společenství Giulianem Marencem a Karen Banks, členy její právní služby, jako
zmocněnci,

s přihlédnutím ke zprávě k jednání
po vyslechnutí ústních vyjádření Andrey Francoviche a Danily Bonifaci, italské vlády, vlády Spojeného království,
německé vlády, zastoupené Jochimem Sedemundem, advokátem advokátní komory v Kolíně, jako zmocněncem,
a Komise, na jednání konaném dne 27. února 1991,
po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 28. května 1991,
vydává tento
Rozsudek
1

Usneseními ze dne 9. července a 30. prosince 1989, došlými Soudnímu dvoru dne 8. ledna, respektive dne
15. ledna 1990, položily pretura di Vicenza (ve věci C-6/90) a pretura di Bassano del Grappa (ve věci C-9/90) na
základě článku 177 Smlouvy o EHS předběžné otázky týkající se výkladu čl. 189 třetího pododstavce Smlouvy
o EHS, jakož i směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. L 283, s. 23; Zvl.
vyd. 05/01, s. 217).

2

Tyto otázky vyvstaly v rámci sporů mezi A. Francovichem a D. Bonifaci a dalšími (dále jen „žalobci“) a Italskou
republikou.

3

Směrnice 80/987 usiluje o zajištění minimální ochrany podle práva Společenství zaměstnancům v případě
platební neschopnosti zaměstnavatele, aniž jsou dotčena příznivější ustanovení existující v členských státech.
K tomuto účelu stanoví zejména zvláštní záruky za úhradu jejich nesplacených pohledávek týkajících se mezd.

4

Podle článku 11 byly členské státy povinny uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu se směrnicí ve lhůtě, která uplynula dne 23. října 1983. Jelikož Italská republika tuto povinnost
nesplnila, Soudní dvůr určil v rozsudku ze dne 2. února 1989, Komise v. Itálie (22/87, Recueil, s. 143), že z její
strany došlo k porušení povinnosti.

5

Andrea Francovich, účastník původního řízení ve věci C-6/90, pracoval pro podnik „CDN Elettronica SnC“ ve
Vicenze a pobíral z tohoto titulu pouze sporadické zálohy na mzdu. Podal tedy žalobu u pretura di Vicenza, který
uložil žalovanému podniku zaplacení částky přibližně 6 milionů LIT. V průběhu exekučního řízení byl soudní
vykonavatel soudu ve Vicenze nucen sepsat zápis o bezvýsledné exekuci. Andrea Francovich pak uplatnil právo
získat od italského státu záruky uvedené ve směrnici 80/987 nebo případně odškodnění.

6

Ve věci C-9/90 D. Bonifaci a třicet tři dalších zaměstnankyň podalo žalobu u pretura di Bassano del Grappa, ve
které uvedly, že pracovaly jakožto zaměstnankyně v podniku Gaia Confezioni Srl, na nějž byl dne 5. dubna 1985
prohlášen konkurz. V okamžiku zániku pracovněprávního vztahu měly žalobkyně pohledávku ve výši více než 253
milionů LIT, která byla zahrnuta do pasiv podniku v konkurzu. Za více než pět let od prohlášení konkurzu
neobdržely žádnou částku a správce konkurzní podstaty jim oznámil, že uspokojení jejich pohledávek, byť
i částečné, je naprosto nepravděpodobné. V důsledku toho žalobkyně podaly žalobu proti Italské republice, jíž se
domáhaly, aby jí bylo uloženo s ohledem na její povinnost provádět směrnici 80/987 ode dne 23. října 1983
zaplatit jim nedoplatky mezd jako dlužné pohledávky alespoň za poslední tři měsíce nebo jim poskytnout
odškodnění.

7

V tomto kontextu položily vnitrostátní soudy Soudnímu dvoru následující předběžné otázky, které byly v obou
věcech totožné:
„1)

Může se podle platného práva Společenství jednotlivec, který byl poškozen tím, že stát neprovedl směrnici
80/987, což bylo potvrzeno rozsudkem Soudního dvora, domáhat na tomto státu uplatnění těch ustanovení

směrnice, která jsou dostatečně přesná a bezpodmínečná, tím, že se dovolá vůči členskému státu
v prodlení přímo právních předpisů Společenství, aby získal záruky, které tento členský stát měl zajistit,
a v každém případě požadoval náhradu škody, kterou utrpěl, pokud jde o ustanovení, na která se tato
výsada nevztahuje?
2)

Musejí být ustanovení článků 3 a 4 směrnice Rady 80/987 ve vzájemném spojení vykládána tak, že
v případě, že stát nevyužil možnosti zavést omezení uvedená v článku 4, je povinen uspokojit nároky
zaměstnanců v souladu s článkem 3?

3)

V případě záporné odpovědi na otázku č. 2, nechť Soudní dvůr stanoví, jaká je minimální záruka, kterou
musí stát oprávněným zaměstnancům zajistit podle směrnice 80/987 tak, aby dlužná část mzdy
zaměstnance mohla být považována za uplatnění samotné směrnice.“

8

Pro úplnější objasnění skutkového stavu věcí v původním řízení, průběhu řízení a písemných vyjádření
předložených Soudnímu dvoru se odkazuje na zprávu k jednání. Tyto části spisu jsou níže uvedeny pouze v míře
nezbytné pro sled úvah Soudního dvora.

9

První otázka položená vnitrostátním soudem nastoluje dva problémy, které je třeba zkoumat odděleně. Týká se
jednak přímého účinku ustanovení směrnice, která definují práva zaměstnanců, a jednak existence a rozsahu
odpovědnosti státu za škody způsobené porušením povinností vyplývajících pro něj z práva Společenství.
K přímému účinku ustanovení směrnice, která definují práva zaměstnanců

10

První částí otázky položené jako první se vnitrostátní soud snaží zjistit, zda ustanovení směrnice, která definují
práva zaměstnanců, musejí být vykládána v tom smyslu, že zúčastněné osoby mohou tato práva uplatňovat vůči
státu u vnitrostátních soudů v případě, že prováděcí opatření nebyla včas přijata.

11

Podle ustálené judikatury členský stát, který nepřijal ve stanovené lhůtě prováděcí opatření uložená směrnicí,
nemůže namítat vůči jednotlivcům, že sám nesplnil povinnosti vyplývající ze směrnice. Ve všech případech, kdy
se ustanovení směrnice z hlediska svého obsahu jeví jako bezpodmínečná a dostatečně přesná nebo pokud
definují práva, která mohou jednotlivci uplatňovat vůči státu, se jich tak lze dovolávat, pokud prováděcí opatření
nebyla včas přijata, proti jakémukoli vnitrostátnímu ustanovení, které není v souladu se směrnicí (rozsudek ze
dne 19. ledna 1982, Becker, body 24 a 25, 8/81, Recueil, s. 53).

12

Je tedy třeba zkoumat, zda ustanovení směrnice 80/987, která definují práva zaměstnanců, jsou bezpodmínečná
a dostatečně přesná. Tuto otázku je třeba zkoumat ze tří hledisek, a sice určení příjemců záruky stanovené
směrnicí, obsahu této záruky a konečně určení osoby povinné k záruce. V této souvislosti vyvstává zejména
otázka, zda je možné považovat stát za povinného k záruce z důvodu toho, že nepřijal ve stanovené lhůtě
nezbytná opatření k provedení směrnice.

13

Pokud jde nejprve o určení příjemců záruky, je třeba poukázat na to, že podle svého čl. 1 odst. 1 se směrnice
vztahuje na pohledávky zaměstnanců vyplývající z pracovních smluv nebo pracovních poměrů vůči
zaměstnavatelům, kteří se nacházejí v platební neschopnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1, což je ustanovení upřesňující
podmínky, za kterých je zaměstnavatel považován za nacházejícího se v platební neschopnosti. Pro vymezení
pojmů „zaměstnanec“ a „zaměstnavatel“ odkazuje čl. 2 odst. 2 na vnitrostátní právo. Konečně čl. 1 odst. 2 stanoví,
že členské státy mohou výjimečně a za určitých podmínek vyloučit z oblasti působnosti směrnice některé
kategorie zaměstnanců vyjmenované v příloze směrnice.

14

Tato ustanovení jsou dostatečně přesná a bezpodmínečná, aby umožnila vnitrostátnímu soudci určit, zda určitá
osoba má být považována za osobu oprávněnou podle směrnice. Soudce totiž pouze ověří jednak, zda dotyčný
je podle vnitrostátního práva zaměstnancem a zda není v souladu s čl. 1 odst. 2 a přílohou I vyloučen z oblasti
působnosti směrnice (k podmínkám požadovaným pro takové vyloučení viz rozsudek ze dne 2. února 1989,
Komise v. Itálie, 22/87, uvedený výše, body 18 až 23, a rozsudek ze dne 8. listopadu 1990, Komise v. Řecko,
C-35/88, body 11 až 26, Recueil, s. I-3917, I-5409, I-3931), a jednak, zda jde o jeden z případů stavu platební
neschopnosti uvedený v článku 2 směrnice.

15

Dále, pokud jde o obsah záruky, článek 3 směrnice stanoví, že musí být zajištěna úhrada nesplacených
pohledávek vyplývajících z pracovních smluv nebo z pracovních poměrů a vztahujících se k odměně za období
před dnem stanoveným členským státem, který může v tomto ohledu zvolit jednu ze tří možností: a) den, kdy
vznikla platební neschopnost zaměstnavatele; b) den oznámení výpovědi dané dotčenému zaměstnanci z důvodu
platební neschopnosti zaměstnavatele; c) den vzniku platební neschopnosti zaměstnavatele nebo den ukončení
pracovní smlouvy nebo pracovního poměru zaměstnance, ke kterému došlo z důvodu platební neschopnosti
zaměstnavatele.

16

V závislosti na této volbě má členský stát možnost podle čl. 4 odst. 1 a 2 omezit povinnost úhrady podle okolností
na dobu tří měsíců nebo osmi týdnů, která se počítá způsobem uvedeným ve zmíněném článku. Konečně odstavec
3 téhož článku stanoví, že členské státy mohou určit horní hranici pro záruky za úhrady, aby zamezily vyplácení
částek nad rámec sociálního cíle směrnice. Pokud členské státy využijí této možnosti, sdělí Komisi metody, podle
kterých horní hranici určují. Kromě toho článek 10 upřesňuje, že směrnice se nedotýká možnosti členských států
přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo zneužívání, a zejména možnosti odmítnout nebo omezit povinnost
úhrady za určitých okolností.

17

Článek 3 směrnice tak ponechává na volbě členského státu stanovení dne, od kterého má být zajištěna záruka
úhrady pohledávek. Jak však nepřímo vyplývá z judikatury Soudního dvora (rozsudek ze dne 4. prosince 1986,
FNV, 71/85, Recueil, s. 3855; rozsudek ze dne 23. března 1987, McDermott a Cotter, 286/85, bod 15, Recueil,
s. 1453), možnost státu zvolit si jeden z několika možných prostředků k dosažení výsledku předepsaného směrnicí
nevylučuje pro jednotlivce možnost uplatňovat u vnitrostátních soudů práva, jejichž obsah může být dostatečně
přesně stanoven na základě pouhých ustanovení směrnice.

18

V projednávané věci výsledkem, který dotyčná směrnice ukládá, je zaručení úhrady nesplacených pohledávek
zaměstnancům v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Skutečnost, že články 3 a 4 odstavce 1 a 2
poskytují členským státům určitý prostor pro uvážení, pokud jde o způsoby stanovení této záruky a omezení její
výše, se nedotýká přesného a bezpodmínečného charakteru uloženého výsledku.

19

Jak totiž uvedla Komise i žalobci, při stanovení minimální záruky upravené směrnicí je možné vycházet z data,
jehož volba představuje pro záruční instituci co nejmenší břemeno. Tímto datem je den, kdy vznikla platební
neschopnost zaměstnavatele, vzhledem k tomu, že ostatní dvě data, tj. den oznámení výpovědi zaměstnanci
a den ukončení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, podle podmínek článku 3 nutně následují až po vzniku
platební neschopnosti a vymezují tedy delší období, během něhož má být zajištěna úhrada pohledávek.

20

Pokud jde o možnost omezení této záruky uvedenou v čl. 4 odst. 2, je třeba poukázat na to, že taková možnost
nevylučuje, že lze určit minimální záruku. Ze znění tohoto článku totiž vyplývá, že členské státy mají možnost
omezit záruky poskytované zaměstnancům na určitá období předcházející dni stanovenému v článku 3. Tato
období jsou stanovena ve vztahu ke každému ze tří dat uvedených v článku 3 tak, že je možné v každém případě
určit, do jaké míry by mohl členský stát snížit záruku uvedenou ve směrnici podle data, které by si zvolil, pokud
by směrnici provedl.

21

Pokud jde o čl. 4 odst. 3, podle kterého mohou členské státy stanovit horní hranici pro záruky za úhrady, aby
zabránily vyplácení částek nad rámec sociálního cíle směrnice, a článek 10, který upřesňuje, že směrnice se
nedotýká možnosti členských států přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo zneužívání, je třeba zdůraznit,
že členský stát, který nesplnil svou povinnost provést směrnici, nemůže zmařit uplatnění práv, která směrnice
zakládá ve prospěch jednotlivců, na základě možnosti omezit výši záruky, jíž by mohl využít, kdyby přijal opatření
nezbytná pro provedení směrnice (viz, pokud jde o podobnou možnost týkající se předcházení zneužívání
v daňové oblasti, rozsudek ze dne 19. ledna 1982, Becker, bod 34, 8/81, Recueil, s. 53).

22

Je tedy třeba konstatovat, že dotčená ustanovení jsou bezpodmínečná a dostatečně přesná, pokud jde o obsah
záruky.

23

Pokud jde o určení osoby povinné k záruce, článek 5 směrnice stanoví:
„Členské státy stanoví podrobnosti organizace, financování a fungování záručních institucí, které budou
v souladu zejména s těmito zásadami:

a)

majetek institucí musí být nezávislý na provozním jmění zaměstnavatelů a musí být vytvořen tak, aby
nemohl být v úpadkovém řízení zabaven;

b)

zaměstnavatelé musí přispívat na financování, ledaže je plně zajištěno orgány veřejné moci;

c)

povinnost institucí uhradit pohledávky je nezávislá na splnění povinnosti přispívat na financování.“

24

Bylo tvrzeno, že jelikož směrnice stanoví možnost plně financovat záruční instituce orgány veřejné moci, bylo by
nepřijatelné, aby členský stát mohl zmařit účinky směrnice s poukazem na to, že by mohl břemeno financování,
které náleží jemu, přenést zcela nebo zčásti na jiné osoby.

25

Tuto argumentaci nelze přijmout. Ze znění směrnice vyplývá, že členský stát je povinen zabezpečit vhodný
institucionální záruční systém. Podle článku 5 má členský stát široký prostor pro uvážení, pokud jde o organizaci,
fungování a financování záručních institucí. Je třeba zdůraznit, že skutečnost, které se dovolává Komise, že
směrnice stanoví jako jedno z možných řešení, aby systém byl plně financován orgány veřejné moci, neznamená,
že jako dlužníka nesplacených pohledávek lze označit stát. Povinnost k úhradě náleží záručním institucím a stát
může stanovit plné financování záručních institucí orgány veřejné moci pouze v rámci výkonu své pravomoci
organizovat systém záruk. Za tohoto předpokladu na sebe stát bere povinnost, která mu v zásadě nenáleží.

26

Z uvedeného vyplývá, že ačkoli jsou dotčená ustanovení směrnice dostatečně přesná a bezpodmínečná, pokud
jde o určení příjemce záruky a obsahu této záruky, nestačí to k tomu, aby se jednotlivci mohli dovolávat těchto
ustanovení u vnitrostátních soudů. Jednak totiž tato ustanovení neoznačují osobu povinnou k záruce, a jednak
stát nemůže být považován za povinného pouze z toho důvodu, že nepřijal ve stanovené lhůtě opatření
k provedení směrnice.

27

Na první část první otázky je tedy namístě odpovědět, že ustanovení směrnice 80/987, která definují práva
zaměstnanců, musí být vykládána v tom smyslu, že dotyční nemohou uplatňovat tato práva vůči státu
u vnitrostátních soudů, nebyla-li přijata prováděcí opatření ve stanovené lhůtě.
K odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících pro něj z práva
Společenství

28

Druhou částí první otázky se vnitrostátní soud snaží zjistit, zda je členský stát povinen nahradit škodu vyplývající
pro jednotlivce z neprovedení směrnice 80/987.

29

Vnitrostátní soud tak nastoluje problém existence a rozsahu odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením
povinností, které pro něj vyplývají z práva Společenství.

30

Tento problém je třeba zkoumat z hlediska celkového systému Smlouvy a jejích základních zásad.

a)

K zásadě odpovědnosti státu

31

Nejprve je třeba připomenout, že Smlouva o EHS vytvořila vlastní právní řád, začleněný do právních systémů
členských států, jenž zavazuje jejich soudy a jehož subjekty nejsou jen členské státy, ale rovněž jejich státní
příslušníci, a že právo Společenství neukládá jednotlivcům jen povinnosti, ale je stejně tak určeno k vytváření
práv, jež se stávají součástí jejich jmění; tato práva vznikají nejen tehdy, když to Smlouva výslovně stanoví, ale
také v důsledku povinností, které Smlouva jasně stanoveným způsobem ukládá jak jednotlivcům, tak členským
státům a orgánům Společenství (viz rozsudek ze dne 5. února 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Recueil, s. 3,
a rozsudek ze dne 15. července 1964, Costa, 6/64, Recueil, s. 1141).

32

Je třeba rovněž připomenout, že jak vyplývá z ustálené judikatury, je věcí vnitrostátních soudů, kterým přísluší
v rámci jejich pravomoci uplatňovat ustanovení práva Společenství, aby zajistily plný účinek těchto norem
a poskytovaly ochranu právům, jež tyto normy poskytují jednotlivcům (viz zejména rozsudky ze dne 9. března
1978, Simmenthal, bod 16, 106/77, Recueil, s. 629, a ze dne 19. června 1990, Factortame, bod 19, C-213/89,
Recueil, s. I-2433).

33

Je namístě konstatovat, že plná účinnost norem Společenství by byla zpochybněna a že ochrana práv, která
přiznávají, by byla oslabena, kdyby jednotlivci neměli možnost získat náhradu škody, jsou-li jejich práva narušena
porušením práva Společenství ze strany členského státu.

34

Možnost náhrady škody k tíži členského státu je nezbytná zvláště tehdy, kdy, jako je tomu v projednávaném
případě, je plný účinek norem Společenství podmíněn činností ze stany státu, a kdy v důsledku toho jednotlivci
v případě jeho nečinnosti nemohou uplatnit u vnitrostátních soudů práva, jež jim přiznává právo Společenství.

35

Z uvedeného vyplývá, že zásada odpovědnosti státu za škody způsobené jednotlivcům porušením práva
Společenství, jež mu lze přičíst, je vlastní systému Smlouvy.

36

Povinnost členských států nahradit tyto škody nachází svůj základ rovněž v článku 5 Smlouvy, podle něhož
členské státy přijmou veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, které pro ně vyplývají z práva
Společenství. Mezi tyto závazky přitom patří i závazek odstranit nedovolené důsledky porušení práva Společenství
(pokud jde o obdobné ustanovení v článku 86 Smlouvy o ESUO, viz rozsudek ze dne 16. prosince 1960, Humblet,
6/60, Recueil, s. 1125).

37

Z výše uvedeného vyplývá, že právo Společenství ukládá zásadu, podle níž jsou členské státy povinny nahradit
škody způsobené jednotlivcům porušením práva Společenství, které je jim přičitatelné.

b)

K podmínkám odpovědnosti státu

38

Jestliže tak odpovědnost státu ukládá právo Společenství, podmínky, za kterých tato odpovědnost umožňuje
nárok na náhradu škody, závisejí na povaze porušení práva Společenství, jímž byla způsobena škoda.

39

Pokud členský stát poruší povinnost vyplývající pro něj z čl. 189 třetího pododstavce Smlouvy přijmout veškerá
opatření nezbytná pro dosažení výsledku stanoveného směrnicí, jako je tomu v projednávané věci, plná účinnost
této právní normy Společenství vyžaduje vznik nároku na náhradu škody při splnění tří podmínek.

40

První z těchto podmínek je, že výsledek stanovený směrnicí zakládá práva ve prospěch jednotlivců. Druhou
podmínkou je, že obsah těchto práv je identifikovatelný na základě ustanovení směrnice. Konečně třetí
podmínkou je existence příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti ze strany státu a škodou utrpěnou
poškozenými.

41

Tyto podmínky jsou dostačující k tomu, aby jednotlivcům vzniklo právo na náhradu škody, jež má svůj základ
přímo v právu Společenství.

42

S touto výhradou je na státu, aby v rámci vnitrostátní právní úpravy odpovědnosti nahradil následky způsobené
škody. Při neexistenci právní úpravy Společenství přísluší totiž vnitrostátnímu právnímu řádu každého členského
státu, aby určil příslušné soudy a upravil procesní podmínky soudních řízení určených k zajištění plné ochrany
práv, která procesním subjektům vyplývají z práva Společenství (viz následující rozsudky: ze dne 22. ledna 1976,
Russo, 60/75, Recueil, s. 45; ze dne 16. února 1976, Rewe, 33/76, Recueil, s. 1989; ze dne 7. července 1981,
Rewe, 158/80, Recueil, s. 1805).

43

Je třeba poukázat i na to, že hmotněprávní a procesněprávní podmínky stanovené jednotlivými vnitrostátními
právními řády v oblasti náhrady škody nemohou být méně příznivé než podmínky týkající se podobných nároků
na základě vnitrostátního práva a nemohou být upraveny tak, aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně
ztěžovaly získání náhrady škody (viz, pokud jde o obdobnou oblast navrácení daní vybraných při porušení práva
Společenství, zejména rozsudek ze dne 9. listopadu 1983, San Giorgio, 199/82, Recueil, s. 3595).

44

V projednávané věci bylo rozsudkem Soudního dvora určeno, že došlo k porušení práva Společenství ze strany
členského státu spočívajícím v neprovedení směrnice 80/987 ve stanovené lhůtě. Výsledek stanovený touto
směrnicí zahrnuje to, že zaměstnancům je poskytnuto právo na záruku za úhradu jejich nesplacených pohledávek
týkajících se odměny za práci. Jak vyplývá ze zkoumání první části první otázky, obsah tohoto práva lze zjistit na
základě ustanovení směrnice.

45

Za těchto podmínek přísluší vnitrostátnímu soudu, aby v rámci vnitrostátní právní úpravy odpovědnosti zajistil
pracovníkům právo na náhradu škody, která jim vznikla v důsledku neprovedení směrnice.

46

Vnitrostátnímu soudu je tedy třeba odpovědět, že členský stát je povinen nahradit škodu způsobenou
jednotlivcům neprovedením směrnice 80/987.
Ke druhé a třetí otázce

47

S ohledem na odpověď na první předběžnou otázku není namístě rozhodnout o druhé a třetí otázce.
K nákladům řízení

48

Výdaje vzniklé italské vládě, vládě Spojeného království, nizozemské a německé vládě, jakož i Komisi Evropských
společenství, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud
jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před vnitrostátním
soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.
Z těchto důvodů
SOUDNÍ DVŮR
rozhodl o otázkách, které mu byly předloženy pretura di Vicenza (ve věci C-6/90) a pretura di Bassano del Grappa
(ve věci C-9/90) usneseními ze dne 9. července a 30. prosince 1989, takto:
1)

Ustanovení směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, která
definují práva zaměstnanců, musí být vykládána v tom smyslu, že dotyční nemohou uplatňovat tato
práva vůči státu u vnitrostátních soudů, nebyla-li přijata prováděcí opatření ve stanovené lhůtě.

2)

Členský stát je povinen nahradit škodu způsobenou jednotlivcům neprovedením směrnice
80/987/EHS.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA
5. března 1996 (*)

„Zásada odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou jednotlivcům porušením práva Společenství, které
je mu přičitatelné – Porušení přičitatelné vnitrostátnímu zákonodárci – Podmínky odpovědnosti státu – Rozsah
náhrady škody“

Ve spojených věcech C-46/93 a C-48/93,
jejichž předmětem jsou dvě žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce předložené Soudnímu dvoru na základě
článku 177 Smlouvy o EHS Bundesgerichtshof (C-46/93) a High Court of Justice, Queen’s Bench Division,
Divisional Court (C-48/93), ve sporech probíhajících před těmito soudy mezi
Brasserie du pêcheur SA
a
Bundesrepublik Deutschland
a mezi
The Queen
a
Secretary of State for Transport,
na žádost: Factortame Ltd a dalších,
týkající se výkladu zásady odpovědnosti státu za škody způsobené jednotlivcům v důsledku porušení práva
Společenství, které lze tomuto státu přičíst,
SOUDNÍ DVŮR,
ve složení G. C. Rodríguez Iglesias (zpravodaj), předseda, C. N. Kakouris, D. A. Edward a G. Hirsch, předsedové
senátů, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann a J. L. Murray, soudci,
generální advokát: G. Tesauro,
vedoucí soudní kanceláře: H. von Holstein, náměstek vedoucího soudní kanceláře, a H. A. Rühl, vrchní rada,
s ohledem na písemná vyjádření předložená:
–

za Brasserie du pêcheur SA H. Büttnerem, advokátem v Karslruhe,

–

za navrhovatele 1 až 36 a 38 až 84 ve věci C-48/93 D. Vaughanem a G. Barlingem, Queen’s Counsel,
a D. Andersonem, barrister, pověřenými S. Swabeyem, solicitor,

–

za navrhovatele 85 až 97 ve věci C-48/93 N. Greenem, barrister, pověřeným N. Hortonem, solicitor,

–

za navrhovatele 37 ve věci C-48/93 N. Forwoodem, Queen’s Counsel, a P. Duffym, barrister, pověřenými
Holman Fenwick & Willan, solicitors,

–

za německou vládu E. Röderem, Ministerialrat na spolkovém ministerstvu hospodářství, jako zmocněncem,
ve spolupráci s J. Sedemundem, advokátem v Kolíně,

–

za vládu Spojeného království J. E. Collinsem, Assistant Treasury Solicitor, jako zmocněncem, ve spolupráci
s S. Richardsem, C. Vajdou a R. Thompsonem, barristers,

–

za dánskou vládu J. Moldem, právním poradcem ministerstva zahraničních věcí, jako zmocněncem,

–

za španělskou vládu A. J. Navarrem Gonzálezem, generálním ředitelem právní a institucionální koordinace
Společenství, a R. Silva de Lapuerta a G. Calvo Díaz, abogados del Estado, z právního útvaru vlády, jako
zmocněnci,

–

za francouzskou vládu J.–P. Puissochetem, ředitelem pro právní záležitosti ministerstva zahraničních věcí,
a C. de Salins, zástupkyní ředitele na ředitelství pro právní záležitosti tohoto ministerstva, jako zmocněnci,

–

za irskou vládu M. A. Buckleyem, Chief State Solicitor, jako zmocněncem,

–

za nizozemskou vládu A. Bosem, právním poradcem na ministerstvu zahraničních věcí, jako zmocněncem,

–

za Komisi Evropských společenství C. Timmermansem, zástupcem generálního ředitele právního oddělení
Komise, J. Pipkornem, právním poradcem, a C. Dockseym, členem právní služby, jako zmocněnci,

s přihlédnutím ke zprávě k jednání,
po vyslechnutí ústních vyjádření Brasserie du pêcheur SA, zastupované H. Büttnerem a P. Soler-Couteauxem,
avocat ve Štrasburku, navrhovatelů 1 až 36 a 84 ve věci C-48/93, zastupovaných D. Vaughanem, G. Barlinem,
D. Andersonem a S. Swabeyem, navrhovatelů 85 až 97 ve věci C-48/93, zastupovaných N. Greenem,
navrhovatele 37 ve věci C-48/93, zastupovaného N. Forwoodem a P. Duffym, německé vlády, zastupované J.
Sedemundem, vlády Spojeného království, zastupované Sirem N. Lyellem, Queen’s Cousel, Attorney General, a S.
Richardsem, C. Vajdou a J. E. Collinsem, dánské vlády, zastupované P. Bieringem, právním poradcem ministerstva
zahraničních věcí, jako zmocněncem, řecké vlády, zastupované F. Georgakopoulosem, zástupcem právního
poradce právní rady státu, jako zmocněncem, španělské vlády, zastupované S. Silva de Lapuerta a G. Calvo Díaz,
francouzské vlády, zastupované C. de Salins, nizozemské vlády, zastupované J. W. de Zwaanem, zástupcem
právního poradce ministerstva zahraničních věcí, jako zmocněncem, a Komise, zastupované C. Timmermansem,
J. Pipkornem a C. Dockseyem, na jednání dne 25. října 1994,
po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání dne 28. listopadu 1995,
vydává tento
Rozsudek
1

Usneseními ze dne 28. ledna 1993 a ze dne 18. listopadu 1992, došlými Soudnímu dvoru 17. února 1993
a 18. února 1993, v tomto pořadí, položily Bundesgerichtshof (ve věci C-46/93) a High Court of Justice, Queen’s
Bench Division, Divisional Court (ve věci C-48/93) na základě článku 177 Smlouvy o EHS předběžné otázky týkající
se podmínek uplatnění odpovědnosti členského státu za škody způsobené jednotlivcům v důsledku porušení práva
Společenství, které lze tomuto státu přičíst.

2

Tyto otázky vyvstaly v rámci dvou sporů mezi jednak společností Brasserie du pêcheur (dále jen „Brasserie du
pêcheur“) a Spolkovou republikou Německo, a jednak mezi společností Factortame Ltd a dalšími (dále jen
„Factortame a další“) a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.
Věc C-46/93

3

Podle svého prohlášení před předkládajícím soudem byla Brasserie du pêcheur, francouzská společnost se sídlem
ve Schiltigheimu (Alsasko), koncem roku 1981 donucena přerušit vývoz piva do Německa, protože podle
příslušných německých orgánů pivo, které vyrábí, nebylo v souladu s požadavkem čistoty stanoveným články 9
a 10 Biersteuergesetz ze dne 14. března 1952 (zákona o dani z piva, BGBl. I, str. 149), ve znění ze dne 14. prosince
1976 (BGBl. I, str. 3341, dále jen „BStG“).

4

Komise dospěla k názoru, že tato ustanovení jsou v rozporu s článkem 30 Smlouvy o EHS a zahájila řízení pro
nesplnění povinnosti proti Spolkové republice Německo jak z důvodu zákazu obchodování pod označením „Bier“
(pivo) s pivy, která se legálně vyrábějí v jiných členských státech odlišnými postupy, tak zákazu dovozu piv
obsahujících přísady. V rozsudku ze dne 12. března 1987, Komise v. Německo (178/84, Recueil, s. 1227), Soudní
dvůr rozhodl, že zákaz obchodování s pivy dováženými z jiných členských států, která neodpovídají uvedeným
ustanovením německých právních předpisů, je neslučitelný s článkem 30 Smlouvy.

5

Brasserie du pêcheur následně podala proti Spolkové republice Německo žalobu na náhradu škody, kterou
v letech 1981 až 1987 utrpěla v důsledku tohoto dovozního omezení, a požadovala náhradu škody ve výši
1 800 000 německých marek, odpovídající zlomku skutečné újmy.

6

Bundesgerichtshof se v tomto ohledu odvolává na článek 839 Bürgerliches Gesetzbuch (německého občanského
zákoníku, dále jen „BGB“) a článek 34 Grundgesetz (základního zákona, dále jen „GG“). V souladu s první větou
čl. 839 prvního pododstavce BGB, „úředník, který úmyslně nebo z nedbalosti poruší služební povinnost, kterou
má vzhledem k třetí straně, je povinen třetí straně nahradit vzniklou škodu“. Článek 34 GG stanoví, že „pokud
někdo v souvislosti s výkonem jemu svěřeného veřejného úřadu poruší závazky, které mu úřad ukládá vzhledem
ke třetí straně, odpovědnost zásadně přísluší státu nebo místnímu celku, pro nějž dotyčný činnost vykonával“.

7

Z obou těchto ustanovení ve vzájemném spojení vyplývá, že odpovědnost státu je podmíněna tím, že za
oprávněnou osobu porušeného závazku je možné považovat třetí stranu, což by znamenalo, že stát je odpovědný
pouze za porušení závazku, který vznikl ve prospěch třetí strany. Jak přitom upozorňuje Bundesgerichtshof,
v případě BStG zákonodárce vykonává pouze úkoly, které se týkají veřejnosti obecně, a nezaměřuje se na žádné
konkrétní osoby nebo skupiny osob, které by ve smyslu uvedených ustanovení bylo možné považovat za „třetí
strany“.

8

V této souvislosti Bundesgerichsthof položil Soudnímu dvoru tyto předběžné otázky:
„1.

Platí zásada práva Společenství, podle níž jsou členské státy povinny nahradit škodu způsobenou
jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, které lze těmto státům přičíst, také tehdy, když toto
porušení vyplývá z nepřizpůsobení vnitrostátních zákonů přijatých parlamentem nadřazeným normám
práva Společenství (v tomto případě nepřizpůsobení článků 9 a 10 Biesteuergesetz článku 30 Smlouvy
o EHS)?

2.

Může vnitrostátní právní řád stanovit, že případné právo na náhradu škody podléhá stejným omezením,
jaká platí v případě, že zákon porušuje vnitrostátní ustanovení vyšší právní síly, například v případě, kdy
běžný německý spolkový zákon porušuje Grundgesetz Spolkové republiky Německo?

3.

Může vnitrostátní právní řád stanovit, že právo na náhradu škody vzniká pouze v případě zavinění
(úmyslného nebo z nedbalosti) ze strany státních orgánů odpovědných za nepřizpůsobení?

4.

Je-li odpověď na první otázku kladná a odpověď na druhou otázku záporná:
a)
Může být povinnost nahradit škodu podle vnitrostátních právních předpisů omezena na náhradu
škody způsobené na určitých zákonem chráněných právech jednotlivců, například na majetku, nebo je třeba
nahradit celkově všechny finanční ztráty, včetně ušlého zisku?
b)
Vztahuje se odškodňovací povinnost také na náhradu škody, která vznikla dříve, než Evropský soudní
dvůr v rozsudku ze dne 12. března 1987 ve věci 178/84 rozhodl, že článek 10 Biersteuergesetz je v rozporu
s právními předpisy Společenství vyšší právní síly?“

Věc C-48/93
9

Dne 16. prosince 1988 Factortame a další, zahrnující fyzické osoby a společnosti založené podle britského práva,
jakož i členy představenstva a akcionáře těchto společností, podali žalobu u High Court of Justice, Queen’s Bench
Division, Divisional Court (dále jen „Divisional Court“), v niž napadli slučitelnost části II Merchant Shipping Act 1988
(zákona z roku 1988 o námořním obchodě) s právem Společenství, a zejména s článkem 52 Smlouvy o EHS. Tento
zákon nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1988, s přechodným obdobím trvajícím do dne 31. března 1989. Dotyčný
zákon stanoví zavedení nového rejstříku britských rybářských lodí a zápis těchto plavidel, včetně těch, které již
byly zapsány v dřívějším rejstříku, podřizuje určitým podmínkám, jež se týkají státní příslušnosti, místa pobytu
a bydliště vlastníků. Rybářským lodím, které nejsou způsobilé k zápisu do nového rejstříku, bylo odňato právo
rybolovu.

10

V odpověď na otázky položené příslušným vnitrostátním soudem Soudní dvůr v rozsudku ze dne
25. července 1991, Factortame II (C-221/89, Recueil, s. I-3905), rozhodl, že právo Společenství brání požadavkům
státní příslušnosti, místa pobytu a bydliště vlastníků a provozovatelů lodí, jak je stanoví systém registrace
zavedený Spojeným královstvím, ale že naproti tomu nebrání tomu, aby ke splnění podmínky zápisu bylo
vyžadováno, aby tyto lodě byly provozovány a jejich provoz byl řízen a kontrolován z území Spojeného království.

11

Dne 4. srpna 1989 Komise podala na Spojené království žalobu pro nesplnění povinnosti. Spolu s tím navrhla
předběžné opatření spočívající v pozastavení platnosti výše uvedených podmínek státní příslušnosti z důvodu, že
odporují článkům 7, 52 a 221 Smlouvy o EHS. Usnesením ze dne 10. října 1989, Komise v. Spojené království
(246/89 R, Recueil, s. 3125), předseda Soudního dvora tomuto návrhu na pozastavení vyhověl. V souladu s tímto
usnesením přijalo Spojené království předpisy, kterými se mění nový systém zápisu s účinností od 2. listopadu
1989. Rozsudkem ze dne 4. října 1991, Komise v. Spojené království (C-246/89, Recueil, s. I-4585) Soudní dvůr
potvrdil, že podmínky zápisu zpochybněné v žalobě pro nesplnění povinnosti jsou v rozporu s právem
Společenství.

12

Divisional Court mezitím dne 2. října 1991 přijal prováděcí usnesení k výše uvedenému rozsudku Soudního dvora
ze dne 25. července 1991 a zároveň vyzval navrhovatele, aby podrobně rozvedli své žádosti o náhradu škody.
Navrhovatelé tedy předložili tomuto soudu podrobný přehled různých nároků na náhradu škody, včetně výdajů
a škod, které jim vznikly v období od 1. dubna 1989, kdy dotčené právní předpisy vstoupily v platnost, do
2. listopadu 1989, kdy byly zrušeny.

13

Konečně usnesením ze dne 18. listopadu 1992 Divisional Court povolil Rawlings (Trawling) Ltd, 37. navrhovateli
ve věci C-48/93, změnu jeho žádosti o náhradu škody, aby zahrnovala i žádost o „exemplární“ náhradu škody za
neústavní jednání veřejného orgánu (exemplary damages for unconstitutional behaviour).

14

V této souvislosti předložil Divisional Court Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1)

Za všech okolností této věci, totiž když
a)
právní předpisy členského státu stanovily podmínky týkající se státní příslušnosti, místa pobytu
a bydliště vlastníků nebo provozovatelů rybářských lodí, jakož i akcionářů a členů představenstva
rejdařských společností,
a
b)
Soudní dvůr ve věcech C-221/89 a C-246/89 rozhodl, že tyto podmínky odporují článkům 5, 7, 52
a 221 Smlouvy o EHS,
poskytuje právo Společenství vlastníkům nebo provozovatelům lodí tohoto typu a členům představenstva
nebo akcionářům rejdařských společností právo na to, aby jim členský stát nahradil škody, které jim vznikly
v důsledku porušení všech uvedených článků Smlouvy o EHS nebo některých z nich?

2)
Je-li odpověď na první otázku kladná, jaká měřítka má v souladu s právem Společenství používat
vnitrostátní soud při určování nároků na náhradu škody, které se týkají:

15

a)

výdajů nebo ušlého zisku nebo ušlého příjmu během období po vstupu v platnost uvedených podmínek, kdy
plavidla musela zůstat v přístavu, přijmout nové rybářské úkoly nebo usilovat o zápis jinde;

b)

ztrát vzniklých v důsledku prodeje plavidel, podílů na těchto plavidlech nebo akcií rejdařských společností
pod jejich hodnotou;

c)

ztrát vzniklých v důsledku povinnosti poskytnout jistotu, zaplatit pokuty a soudní náklady za údajná
porušení předpisů související s výmazem plavidel z vnitrostátního rejstříku;

d)

ztrát vzniklých v důsledku nemožnosti těchto osob dále vlastnit a provozovat plavidla;

e)

ztrát odměny za poskytnuté služby;

f)

výdajů vzniklých ve snaze zmírnit výše uvedené ztráty;

g)

případně požadovaných exemplárních náhrad škody?“

Úplnější vylíčení skutkového základu sporů v původních řízeních, průběhu řízení a vyjádření předložených
Soudnímu dvoru je uvedeno ve zprávě k jednání. Tyto skutečnosti, obsažené ve spisu, jsou zmiňovány pouze
tehdy, je-li to nutné pro sled úvah Soudního dvora.
K odpovědnosti státu za konání a opomenutí zákonodárného orgánu státu, která jsou v rozporu s právem
Společenství (první otázka ve věci C-46/93 i věci C-48/93)

16

První otázkou se každý z obou vnitrostátních soudů snaží zjistit, zda zásada, že členské státy musí nahradit škody
způsobené jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, které lze přičíst státu, platí i tehdy, pokud je za
vytýkané porušení odpovědný vnitrostátní zákonodárný orgán.

17

Na úvod je třeba připomenout, že v rozsudku ze dne 19. listopadu 1991, Francovich a další (C-6/90 a C-9/90,
Recueil, s. I-5357, bod 57), Soudní dvůr již určil, že právo Společenství ukládá dodržovat zásadu, že členské státy
jsou povinny nahradit škodu vzniklou jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, jež jim lze přičíst.

18

Podle německé, irské a nizozemské vlády povinnost členských států nahradit škodu způsobenou jednotlivcům
vzniká pouze v případě porušení ustanovení, která nejsou přímo použitelná. Ve výše uvedeném rozsudku
Francovich a další se Soudní dvůr pouze snažil zaplnit mezeru v soustavě záruk práv jednotlivců. V rozsahu,
v němž vnitrostátní právní předpisy přiznávají jednotlivcům právo podat žalobu, které jim umožňuje prosazovat
jejich práva, která mají na základě přímo použitelných ustanovení práva Společenství, není vůbec nutné jim
v případě porušení takových ustanovení poskytovat krom toho i právo na náhradu škody přímo založené na právu
Společenství.

19

Tuto argumentaci nelze přijmout.

20

V souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora je oprávnění, aby se procesní subjekty dovolávaly před
vnitrostátními soudy přímo použitelných ustanovení Smlouvy, pouze minimální zárukou a samo o sobě nezajišťuje
celkové a úplné použití Smlouvy (viz zejména rozsudek ze dne 15. října 1991, Komise v. Itálie, 168/85, Recueil,
s. 2945, bod 11; ze dne 26. února 1991, Komise v. Itálie, C-120/88, Recueil, s. I-621, bod 10, a ze dne 26. února
1991, Komise v. Španělsko, C-119/89, Recueil, s. I-641, bod 9). Toto oprávnění, jehož účelem je zajistit přednostní
použití ustanovení práva Společenství před vnitrostátními ustanoveními, nemůže v každém případě zajistit
jednotlivci, že bude požívat práv, která mu přiznává právo Společenství, a zejména zabránit tomu, aby jednotlivec
neutrpěl škodu v důsledku porušení práva Společenství, které lze přičíst členskému státu. Přitom jak vyplývá
z bodu 33 výše uvedeného rozsudku Francovich a další, plná účinnost práva Společenství by byla narušena, pokud
by jednotlivci nemohli získat náhradu škody, když jejich práva byla poškozena porušením práva Společenství.

21

Tak je tomu tehdy, pokud jednotlivec, který je poškozen neprovedením směrnice a nemůže se přímo dovolávat
určitých ustanovení této směrnice před vnitrostátním soudem, protože jsou nedostatečně přesná a nedostatečně
bezpodmínečná, podá žalobu na náhradu škody proti státu, který opomenutí způsobil z důvodu porušení třetího

pododstavce článku 189 Smlouvy. Za těchto okolností, které nastaly ve výše uvedené věci Francovich a další, je
účelem náhrady škody odstranění škodlivých důsledků, které oprávněným osobám vznikly v důsledku toho, že
členský stát tuto směrnici neprovedl.
22

Je tomu tak dále i v případě porušení práva přímo přiznaného právní normou Společenství, na níž se jednotlivci
mohou odvolávat před vnitrostátními soudy. V tomto případě právo na náhradu škody nutně vyplývá z přímého
účinku právních norem Společenství, jejichž porušením byla vzniklá škoda způsobena.

23

V projednávaném případě je nesporné, že příslušné právní normy Společenství, totiž článek 30 Smlouvy ve věci
C-46/93 a článek 53 ve věci C-48/93, mají přímý účinek v tom smyslu, že přiznávají jednotlivcům práva, kterých
se přímo mohou dovolávat před vnitrostátními soudy. Porušením těchto norem může vzniknout povinnost
nahradit škodu.

24

Německá vláda dále uvádí, že obecné právo na náhradu škody jednotlivcům může být stanoveno pouze
zákonodárnou cestou a že přiznání takového práva soudním rozhodnutím se neslučuje s rozdělením pravomocí
mezi orgány Společenství a členské státy a institucionální rovnováhou, kterou zakládá Smlouva.

25

V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že otázka existence a rozsahu odpovědnosti státu za škodu vzniklou v důsledku
porušení povinností, které mu ukládá právo Společenství, je věcí výkladu Smlouvy, který jako takový náleží do
působnosti Soudního dvora.

26

V projednávaném případě, stejně jako ve výše uvedené věci Francovich a další, byly tyto otázky výkladu Smlouvy
předloženy Soudnímu dvoru vnitrostátními soudy v souladu s článkem 177 Smlouvy.

27

Vzhledem k tomu, že Smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by výslovně a přesně upravovalo důsledky
porušení práva Společenství členskými státy, je věcí Soudního dvora, aby při výkonu poslání zajišťovat dodržování
práva při výkladu a provádění Smlouvy, které mu ukládá článek 164 Smlouvy, rozhodl tuto otázku v souladu
s obecně uznávanými metodami výkladu, zejména s odvoláním na základní zásady právního systému
Společenství a popřípadě na obecné zásady společné pro právní řády členských států.

28

Ostatně právě obecné zásady, které jsou společné právním řádům členských států, uvádí druhý pododstavec
článku 215 Smlouvy jako základ mimosmluvní odpovědnosti Společenství za škodu způsobenou jeho orgány nebo
jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

29

Zásada mimosmluvní odpovědnosti Společenství, výslovně stanovená článkem 215 Smlouvy, je pouze výrazem
obecné zásady, kterou právní řády členských států uznávají, podle níž protiprávním konáním nebo opomenutím
vzniká povinnost nahradit způsobenou škodu. Toto ustanovení také odráží povinnost veřejných orgánů nahradit
škodu způsobenou při výkonu jejich funkcí.

30

Mimoto je třeba poznamenat, že ve velkém počtu vnitrostátních právních řádů byly právní normy upravující
odpovědnost státu vytvořeny soudními rozhodnutími.

31

S ohledem na předchozí úvahy Soudní dvůr již ve výše uvedeném rozsudku Francovich a další, bod 35, poukázal
na to, že zásada odpovědnosti státu za škody způsobené jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství,
které mu lze přičíst, je vlastní systému Smlouvy.

32

Z toho vyplývá, že tato zásada platí pro všechny případy porušení práva Společenství členským státem bez
ohledu na to, který orgán členského státu se svým konáním nebo opomenutím porušení dopustil.

33

Navíc s ohledem na základní požadavek právního řádu Společenství, který představuje jednotné používání práva
Společenství (viz zejména rozsudek ze dne 21. února 1991, Zuckerfabrik, C-143/88 a C-92/89, Recueil, s. I-415,
bod 26), povinnost nahradit škodu, která jednotlivcům vznikla v důsledku porušení práva Společenství, nemůže
záviset na vnitrostátních pravidlech o rozdělení pravomocí mezi ústavní orgány.

34

V tomto ohledu je třeba poukázat na to, jak zdůrazňuje generální advokát v bodě 38 svého stanoviska, že
v mezinárodním právním řádu stát, jehož odpovědnost za porušení mezinárodního závazku je založena, je rovněž

považován za jediný subjekt bez ohledu na to, zda porušení právních předpisů, z něhož škoda vzešla, lze přičíst
zákonodárnému, výkonnému nebo soudnímu orgánu. Tím spíše toto platí v právním řádu Společenství, protože
všechny státní orgány, včetně zákonodárných, jsou povinny při vykonávání svých funkcí dodržovat normy
stanovené právem Společenství, které přímo upravují poměry jednotlivců.
35

Proto okolnost, že podle vnitrostátních právních předpisů lze vytýkané porušení přičíst zákonodárnému orgánu,
nemůže zpochybnit požadavky neodmyslitelně vlastní ochraně práv jednotlivců, kteří uplatňují právo
Společenství, a v daném případě právo získat u vnitrostátního soudu náhradu za škodu způsobenou tímto
porušením.

36

V důsledku toho je třeba vnitrostátním soudům odpovědět, že zásada, podle níž jsou členské státy povinny
nahradit škodu způsobenou jednotlivcům porušením práva Společenství, které jim lze přičíst, se použije, jestliže
je za vytýkané porušení odpovědný zákonodárný orgán.
K podmínkám vzniku odpovědnosti státu za konání nebo opomenutí vnitrostátního zákonodárného orgánu
v rozporu s právem Společenství (druhá otázka ve věci C-46/93 a první otázka ve věci C-48/93)

37

Těmito otázkami se vnitrostátní soudy obracejí na Soudní dvůr, aby upřesnil podmínky, za nichž právo
Společenství za okolností projednávané věci zaručuje právo na náhradu škody způsobené jednotlivcům porušením
práva Společenství, které je přičitatelné členskému státu.

38

V tomto ohledu je třeba připomenout, že odpovědnost státu je sice uložena právem Společenství, ale podmínky,
za nichž z této odpovědnosti vzniká právo na náhradu škody, záleží na povaze porušení práva Společenství, jímž
byla škoda způsobena (výše uvedený rozsudek Francovich a další, bod 38).

39

Za účelem určení těchto podmínek je třeba nejprve přihlédnout k zásadám vlastním právnímu řádu Společenství,
které slouží jako základ pro odpovědnost státu, totiž jednak k plné účinnosti norem Společenství a účinné ochraně
práv, která přiznávají, a jednak k povinnosti spolupráce, kterou členským státům ukládá článek 5 Smlouvy (výše
uvedený rozsudek Francovich a další, body 31 až 36).

40

Navíc, jak již zdůraznila Komise i jednotlivé vlády, které předložily svá vyjádření, je případné odvolávat se na
judikaturu Soudního dvora, která se týká mimosmluvní odpovědnosti Společenství.

41

Jednak totiž druhý pododstavec článku 215 Smlouvy v souvislosti s mimosmluvní odpovědností Společenství
odkazuje na obecné zásady společné právním řádům členských států, z nichž Soudní dvůr při neexistenci psaných
pravidel vychází, rovněž co se týče jiných oblastí práva Společenství.

42

A jednak podmínky, za nichž může státům vzniknout odpovědnost za škodu způsobenou jednotlivcům porušením
práva Společenství, se bez konkrétního důvodu nemohou lišit od podmínek, kterými se řídí odpovědnost
Společenství za srovnatelných okolností. Ochrana práv, která občanům přiznává právo Společenství, se totiž
nemůže měnit v závislosti na tom, zda je původcem škody orgán státu, nebo orgán Společenství.

43

Režim právní úpravy, k němuž Soudní dvůr dospěl na základě článku 215 Smlouvy, zvláště co se týče
odpovědnosti za normativní akty, zohledňuje zejména složitost situací, které je třeba upravit, obtíže použití nebo
výkladu textů, a konkrétněji prostor pro uvážení, který má původce dotčeného textu.

44

Při tvorbě judikatury o mimosmluvní odpovědnosti Společenství, zejména pokud jde o právní předpisy, z nichž
vyplývá volba hospodářské politiky, tak Soudní dvůr přihlíží k širokému prostoru pro uvážení, který mají orgány
při provádění politik Společenství.

45

Omezující pojetí odpovědnosti Společenství při výkonu jeho zákonodárné činnosti vychází totiž jednak z toho, že
i když legalita aktu podléhá soudnímu přezkoumání, výkonu zákonodárné funkce nesmí bránit zřetel na možné
žaloby na náhradu škody, kdykoli obecný zájem Společenství vyžaduje přijetí normativních opatření, která mohou
zasáhnout do zájmů jednotlivců, a jednak z toho, že v normativním kontextu vyznačujícím se existencí široké
posuzovací pravomoci, která je nezbytná pro provedení politiky Společenství, může Společenství vzniknout

odpovědnost pouze tehdy, pokud by dotyčný orgán zjevně a závažným způsobem překročil meze pro výkon svých
pravomocí (rozsudek ze dne 25. května 1978, HNL a další v. Rada a Komise, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 a 40/77,
Recueil, s. 1209, body 5 a 6).
46

Přitom je třeba konstatovat, že vnitrostátní zákonodárný orgán, ostatně stejně jako orgány Společenství,
systematicky nedisponuje širokou posuzovací pravomocí, jedná-li v oblasti upravené právem Společenství. Právo
Společenství mu může uložit povinnosti dosáhnout určitého výsledku nebo povinnosti jednat nebo se jednání
zdržet, čímž někdy i významně zužuje jeho prostor pro uvážení. Tak je tomu zejména tehdy, pokud stejně jako za
okolností, kterých se týká výše uvedený rozsudek ve věci Francovich a další, je členský stát v souladu s článkem
189 Smlouvy povinen přijmout v dané lhůtě všechna opatření za účelem dosažení výsledku požadovaného
směrnicí. V tomto případě okolnost, že tato opatření má přijmout vnitrostátní zákonodárce, nijak neovlivňuje
odpovědnost členského státu za neprovedení této směrnice.

47

Naproti tomu pokud členský stát jedná v oblasti, kde má širokou posuzovací pravomoc, srovnatelnou
s posuzovací pravomocí orgánů Společenství při provádění politik Společenství, pak podmínky, za nichž mu může
vzniknout odpovědnost, musí být zásadně stejné jako podmínky, za nichž ve srovnatelné situaci vzniká
odpovědnost Společenství.

48

V případě v původním řízení, který vedl k věci C-46/93, vydal německý zákonodárný orgán právní předpisy
v oblasti potravin, konkrétně piva. Při neexistenci harmonizace na úrovni Společenství vnitrostátní zákonodárný
orgán měl v této oblasti širokou posuzovací pravomoc při vydávání právních předpisů týkajících se kvality piva
obchodovaného na trhu.

49

Co se týče skutkového stavu ve věci C-48/93, zákonodárný orgán Spojeného království měl také širokou
posuzovací pravomoc. Sporné právní předpisy se týkaly jednak zápisu plavidel do rejstříku, tedy oblasti, která
s ohledem na stav rozvoje práva Společenství spadá do působnosti členských států, a jednak úpravy rybolovu,
což je odvětví, v němž provádění společné politiky ponechává členským státům jistý prostor pro uvážení.

50

Zdá se tedy, že v obou případech stály zákonodárné orgány Spolkové republiky Německo a Spojeného království
před situací, která vyžadovala volby srovnatelné s těmi, jež činí orgány Společenství při přijímání normativních
aktů týkajících se politiky Společenství.

51

Za těchto okolností právo Společenství přiznává právo na náhradu škody, jsou-li splněny tři podmínky, totiž pokud
cílem porušené právní normy je přiznání práv jednotlivcům, pokud je porušení dostatečně závažné a nakonec
pokud existuje přímá příčinná souvislost mezi porušením ze strany členského státu a škodou způsobenou
poškozeným.

52

Zaprvé, tyto podmínky totiž splňují požadavek plné účinnosti právních norem Společenství i požadavek účinné
ochrany práv, které tyto normy přiznávají.

53

Zadruhé, tyto podmínky v základě odpovídají podmínkám, které Soudní dvůr stanovil ve vztahu k článku 215 ve
své judikatuře týkající se odpovědnosti Společenství za škodu způsobenou jednotlivcům nezákonnými
normativními akty přijatými orgány Společenství.

54

První podmínka je zjevně splněna, co se týče článku 30 Smlouvy, příslušného ustanovení ve věci C-46/93,
a článku 53 Smlouvy, příslušného ustanovení ve věci C-48/93. Článek 30 totiž sice ukládá členským státům zákaz,
avšak zároveň zakládá práva jednotlivců, které vnitrostátní soudy musí chránit (rozsudek ze dne 22. března 1988
ve věci 74/76 Iannelli a Volpi, Recueil, s. 557, bod 13). Podobně podstatou článku 52 je přiznávat práva
jednotlivcům (rozsudek ze dne 21. června 1974 ve věci 2/74 Reyners, Recueil, s. 631, bod 25).

55

Co se týče druhé podmínky, jak pokud jde o odpovědnost Společenství podle článku 215, tak i odpovědnost
členských států za porušení práva Společenství, rozhodným měřítkem pro zjištění, zda je porušení právních
předpisů Společenství dostatečně závažné, je, zda dotčený členský stát nebo orgán Společenství zjevně
a závažným způsobem překročily meze své posuzovací pravomoci.

56

Mezi skutečnosti, ke kterým musí příslušný soud v tomto ohledu přihlédnout, patří především stupeň jasnosti
a přesnosti porušené normy, rozsah prostoru pro uvážení, který tato norma ponechává orgánům státu nebo
Společenství, úmyslná, nebo neúmyslná povaha spáchaného protiprávního jednání a vzniklé škody,
omluvitelnost, nebo neomluvitelnost případného nesprávného právního posouzení, skutečnost, že k opomenutí
mohlo přispět chování orgánu Společenství, přijetí nebo zachování vnitrostátních opatření nebo zvyklostí, které
jsou v rozporu s právem Společenství.

57

Porušení práva Společenství je každopádně zjevně dostatečně závažné tehdy, pokud nadále trvá navzdory
rozsudku, kterým bylo určeno vytýkané nesplnění povinnosti, rozsudku v řízení o předběžné otázce nebo ustálené
judikatuře Soudního dvora v této záležitosti, z nichž vyplývá protiprávnost dotčeného jednání.

58

V daném případě Soudní dvůr nemůže nahradit svým vlastním posouzením posouzení vnitrostátních soudů, které
mají výhradní pravomoc zjistit skutkový stav ve věcech v původním řízení a rozhodnout, jak charakterizovat
dotčená porušení práva Společenství. Soudní dvůr má nicméně za to, že bude užitečné připomenout některé
okolnosti, ke kterým vnitrostátní soudy mohou přihlédnout.

59

Tak ve věci C-46/93 je třeba rozlišovat mezi otázkou týkající se toho, že německý zákonodárný orgán zachovává
v platnosti ustanovení Biersteuergesetz o čistotě piva, která zakazují obchodování pod označením „Bier“ s pivy
dovezenými z jiných členských států a legálně vyrobenými podle jiných předpisů, a otázkou týkající se
zachovávání v platnosti ustanovení téhož zákona, která zakazují dovoz piv obsahujících přísady. Porušení článku
30 Smlouvy německými právními předpisy, co se týče ustanovení týkajících se označení výrobku uváděného na
trh, lze totiž jen obtížně považovat za omluvitelný omyl, jelikož neslučitelnost těchto předpisů s článkem 30
Smlouvy byla zjevná vzhledem k předchozí judikatuře Soudního dvora, a zejména vzhledem k rozsudku ze dne
20. února 1979, Rewe-Zentral, zvanému „Cassis de Dijon“ (120/80, Recueil, s. 649), a rozsudku ze dne 9. prosince
1981, Komise v. Itálie (193/80, Recueil, s. 3019). Naproti tomu vzhledem k příslušné judikatuře byla měřítka, podle
nichž vnitrostátní zákonodárný orgán může určit, zda je zákaz používání přísad v rozporu s právem Společenství,
výrazně méně jednoznačná až do výše uvedeného rozsudku ze dne 12. března 1987, Komise v. Německo, v němž
Soudní dvůr rozhodl, že tento zákaz je v rozporu s článkem 30.

60

Stejně tak lze učinit některé poznámky, co se týče vnitrostátní právní úpravy dotčené ve věci C-48/93.

61

Rozhodnutí zákonodárného orgánu Spojeného království zavést do Merchant Shipping Act 1988 ustanovení
o podmínkách registrace rybářských lodí je třeba posuzovat rozdílně podle toho, zda se jedná o ustanovení
podmiňující registraci státní příslušností, což je přímá diskriminace zjevně odporující právu Společenství, nebo
zda se jedná o ustanovení, která stanoví podmínky bydliště a trvalého pobytu vlastníků a provozovatelů lodí.

62

Posledně zmíněné podmínky jsou na první pohled neslučitelné zejména s článkem 52 Smlouvy, ovšem Spojené
království se je snažilo odůvodnit na základě cílů společné politiky rybolovu. Ve výše uvedeném rozsudku ve věci
Factortame II Soudní dvůr toto odůvodnění odmítl.

63

Za účelem posouzení, zda porušení článku 52, jehož se takto Spojené království dopustilo, je dostatečně závažné,
může vnitrostátní soud přihlédnout mimo jiné k právním sporům, které se týkají podrobností společné politiky
v oblasti rybolovu, k postoji Komise, která včas oznámila své stanovisko Spojenému království, a k závěrům
ohledně stavu určitosti práva Společenství učiněným vnitrostátními soudy v rámci řízení o předběžných
opatřeních na návrh jednotlivců postižených použitím Merchant Shipping Act.

64

Konečně je třeba přihlédnout rovněž k tvrzení společnosti Rawlings (Trawling) Ltd, 37. navrhovatele ve věci
C-48/93, že Spojené království okamžitě nepřijalo opatření nutná ke splnění povinností vyplývajících z výše
uvedeného usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 10. října 1989, Komise v. Spojené království, a že zbytečně
zvýšilo způsobenou škodu. Pokud by se tato skutečnost, kterou ovšem Spojené království na jednání výslovně
zpochybnilo, ukázala jako správná, měla by být vnitrostátním soudem považována sama o sobě za zjevné, a tedy
dostatečně závažné porušení práva Společenství.

65

Co se týče třetí podmínky, náleží vnitrostátním soudům, aby ověřily, zda existuje přímá příčinná souvislost mezi
porušením povinnosti státu a újmou způsobenou poškozeným.

66

Výše uvedené tři podmínky jsou nutné a postačující pro to, aby jednotlivcům vzniklo právo na náhradu škody,
aniž by vylučovaly, že odpovědnost státu může být založena za méně omezujících podmínek na základě
vnitrostátního práva.

67

Jak vyplývá z výše uvedeného rozsudku ve věci Francovich a další, body 41 až 43, s výhradou práva na náhradu
škody majícího svůj základ přímo v právu Společenství, pokud jsou splněny podmínky uvedené v předchozím
odstavci, musí stát poskytnout náhradu za důsledky způsobené škody v souladu s vnitrostátními právními
předpisy upravujícími odpovědnost, přičemž ovšem podmínky náhrady škody stanovené vnitrostátními právními
předpisy nesmí být méně příznivé než podmínky platné pro podobné nároky vzniklé na základě vnitrostátního
práva a nesmí být upraveny tak, aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání náhrady škody (viz
též rozsudek ze dne 9. listopadu 1983, San Giorgio, 199/82, Recueil, s. 3595).

68

V tomto ohledu omezení ve vnitrostátních právních řádech ve věci mimosmluvní odpovědnosti orgánů veřejné
moci při výkonu jejich zákonodárné funkce mohou být takové povahy, že v praxi znemožňují nebo nadměrně
ztěžují jednotlivcům výkon práva na náhradu škody, jak ho zaručuje právo Společenství, pokud jde o újmu
způsobenou jeho porušením.

69

Ve věci C-46/93 se vnitrostátní soud zejména ptá, zda vnitrostátní právo může podrobit případné právo na
odškodnění stejným omezením, která platí v případě, kdy zákon porušuje vnitrostátní ustanovení vyšší právní
síly, například v případě porušení GG (Základního zákona) Spolkové republiky Německo prostým spolkovým
zákonem.

70

V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že ačkoliv stanovení takových omezení je v souladu s požadavkem, že
stanovené podmínky nesmí být méně příznivé než podmínky platné pro podobné vnitrostátní nároky, je třeba
ještě posoudit, zda tato omezení nejsou takové povahy, že by v praxi znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala
získání náhrady.

71

Podmínka stanovená německými právními předpisy v případě, kdy zákon porušuje vnitrostátní ustanovení vyšší
právní síly, jež podmiňuje náhradu škody tím, že konání nebo opomenutí zákonodárného orgánu se musí
vztahovat k individuálnímu situaci, by přitom v praxi znemožnila nebo nadměrně ztížila získání účinné náhrady za
škodu způsobenou porušením práva Společenství, neboť úkoly náležející vnitrostátnímu zákonodárnému orgánu
se v zásadě vztahují na veřejnost obecně, a nikoli na osobu nebo kategorii osob, které by bylo možné jednotlivě
určit.

72

Vzhledem k tomu, že taková podmínka je překážkou povinnosti vnitrostátních soudů zajišťovat plnou účinnost
práva Společenství tím, že zaručují účinnou ochranu práv jednotlivců, nelze ji použít v případě porušení práva
Společenství přičitatelného vnitrostátnímu zákonodárnému orgánu.

73

Stejně tak případná podmínka, kterou anglické právní předpisy v zásadě stanoví pro vznik odpovědnosti orgánů
veřejné moci a která vyžaduje důkaz zneužití pravomoci při výkonu veřejné funkce (misfeasance in public office),
přičemž toto zneužití je nemyslitelné v případě zákonodárného orgánu, svou povahou v praxi znemožňuje nebo
nadměrně ztěžuje získání účinné náhrady za škodu vzniklou v důsledku porušení práva Společenství, pokud je
toto porušení přičitatelné zákonodárnému orgánu.

74

Na otázky vznesené vnitrostátními soudy je tedy třeba odpovědět, že v případě, kdy je porušení práva
Společenství členským státem přičitatelné zákonodárnému orgánu, který jedná v oblasti, v níž má široký prostor
pro uvážení při tvorbě normativních rozhodnutí, mají jednotlivci, kteří utrpěli újmu, právo na náhradu škody,
jestliže porušená norma práva Společenství má za cíl přiznat jim práva, porušení je dostatečně závažné a existuje
přímá příčinná souvislost mezi porušením a újmou, která jednotlivcům vznikla. S touto výhradou je stát povinen
napravit porušení práva Společenství, které mu lze přičíst, v souladu s vnitrostátním právem upravujícím
odpovědnost, přičemž ovšem podmínky stanovené platnými vnitrostátními předpisy nesmí být méně příznivé než
podmínky týkající se podobných nároků vzniklých na základě vnitrostátního práva ani nesmí být upraveny tak,
aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání náhrady škody.
K možnosti podmínit náhradu škody existencí zavinění (třetí otázka ve věci C-46/93)

75

Svou třetí otázkou se Bundesgerichtshof snaží v podstatě zjistit, zda podle vnitrostátních právních předpisů, které
uplatňuje, je vnitrostátní soud oprávněn podmínit náhradu škody existencí úmyslného nebo nedbalostního
zavinění ze strany orgánu státu, jemuž lze porušení přičíst.

76

Je nutné především zdůraznit, že jak vyplývá ze spisu, pojem zavinění nemá v jednotlivých právních systémech
stejný obsah.

77

Dále je třeba připomenout, že jak vyplývá z odpovědi na předchozí otázku, pokud je porušení práva Společenství
přičitatelné členskému státu, který jedná v oblasti, v níž má širokou posuzovací pravomoc při tvorbě normativních
rozhodnutí, přiznání práva na náhradu škody na základě práva Společenství je podmíněno mimo jiné dostatečnou
závažností dotčeného porušení.

78

Určité objektivní a subjektivní skutečnosti spojené s pojmem zavinění v určitém vnitrostátním právním řádu
mohou mít význam pro určení, zda je dané porušení práva Společenství závažné, či nikoli (viz skutečnosti uvedené
v bodech 56 a 57 výše).

79

Z toho vyplývá, že povinnost nahradit škodu, která vznikla jednotlivcům, nemůže podléhat podmínce vycházející
z pojmu zavinění jdoucího nad rámec dostatečně závažného porušení práva Společenství. Uložení takové
dodatečné podmínky by totiž znamenalo zpochybnit právo na náhradu škody, které má svůj základ v právním
řádu Společenství.

80

V důsledku toho je třeba vnitrostátnímu soudu odpovědět, že v rámci vnitrostátních právních předpisů, které
uplatňuje, nemůže podmiňovat náhradu škody existencí úmyslného nebo nedbalostního zavinění ze strany orgánu
státu, jemuž lze porušení přičíst, jdoucího nad rámec dostatečně závažného porušení práva Společenství.
K hmotnému rozsahu náhrady škody [čtvrtá otázka, písm. a) ve věci C-46/93 a druhá otázka ve věci
C-48/93]

81

Těmito otázkami vnitrostátní soudy v podstatě žádají Soudní dvůr, aby stanovil měřítka pro určení rozsahu
náhrady škody, kterou musí zaplatit členský stát, jemuž je porušení předpisů přičitatelné.

82

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že náhrada škody způsobené jednotlivcům porušením práva Společenství
musí být přiměřená vzniklé škodě, aby byla zajištěna účinná ochrana jejich práv.

83

Vzhledem k neexistenci ustanovení Společenství v této oblasti musí měřítka pro určení rozsahu náhrady škody
stanovit vnitrostátní právní řád každého členského státu, přičemž ovšem tato měřítka nesmí být méně příznivá
než měřítka platná pro podobné nároky vzniklé na základě vnitrostátního práva a v žádném případě nesmí být
upravena tak, aby v praxi znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala získání náhrady škody.

84

Zejména je třeba uvést, že za účelem určení škody, za niž lze náhradu přiznat, může vnitrostátní soud ověřit, zda
poškozený projevil přiměřenou snahu za účelem odvrátit škodu nebo omezit její rozsah, a zvláště zda včas využil
všech dostupných právních prostředků.

85

V souladu s obecnou zásadou společnou právním řádům členských států totiž musí poškozený projevit
přiměřenou snahu omezit rozsah škody, jinak mu hrozí, že škodu ponese sám (rozsudek ze dne 19. května 1992
ve věcech C-104/89 a C-37/90, Mulder a další v. Rada a Komise, Recueil, s. I-3061, bod 33).

86

Bundesgerichtshof se táže, zda vnitrostátní právní předpisy mohou obecně omezit povinnost náhrady škody na
škodu vzniklou na určitých, zvlášť chráněných právech jednotlivců, například na majetku, nebo zda by měla
rovněž zahrnovat ušlý zisk navrhovatelů. Uvádí, že příležitost obchodovat na trhu s výrobky z jiných členských
států není podle německého právního řádu součástí chráněných aktiv podniku.

87

V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že úplné vyloučení ušlého zisku jako škody, za niž může být přiznána
náhrada, je v případě porušení práva Společenství nepřípustné. Zejména v souvislosti s obchodními nebo
hospodářskými spory by totiž takové úplné vyloučení ušlého zisku náhradu škody ve skutečnosti znemožnilo.

88

Co se týče různých případů škod uvedených ve druhé otázce Divisional Court, právo Společenství nestanoví
žádná zvláštní měřítka. O těchto případech škod rozhodují vnitrostátní soudy v souladu s platnými vnitrostátními
právními předpisy, s výhradou požadavků připomenutých v bodě 83 výše.

89

Co se týče zejména přiznání nároku na „exemplární“ náhradu škody, je třeba upřesnit, že tento způsob náhrady
se, jak uvedl vnitrostátní soud, ve vnitrostátním právním řádu zakládá na zjištění, že dotčené veřejné orgány
jednaly s nátlakem, svévolně nebo protiústavně. V rozsahu, v němž takové jednání může zakládat porušení práva
Společenství nebo zvýšit jeho závažnost, nelze přiznání exemplární náhrady škody v rámci žádosti nebo žaloby
podané na základě práva Společenství vyloučit, je-li tuto náhradu škody možné přiznat v rámci podobné žádosti
nebo žaloby na základě vnitrostátního práva.

90

Vnitrostátním soudům je tedy třeba odpovědět, že náhrada škody členskými státy, které tuto škodu nebo ztrátu
způsobily jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, musí být přiměřená vzniklé škodě. Při neexistenci
předpisů Společenství v této oblasti stanoví měřítka pro určení rozsahu náhrady právní řád každého členského
státu, přičemž ovšem tato měřítka nesmí být méně příznivá než měřítka platná pro podobné nároky vzniklé na
základě vnitrostátního práva a v žádném případě nesmí být upravena tak, aby v praxi znemožňovala nebo
nadměrně ztěžovala získání náhrady škody. S právem Společenství jsou v rozporu ty vnitrostátní právní předpisy,
které obecně omezují náhradu škody pouze na škody vzniklé na určitých, zvlášť chráněných právech jednotlivců,
s vyloučením ušlého zisku . Krom toho musí být v rámci žádostí nebo žalob založených na právu Společenství
možné přiznat zvláštní náhradu škody, jako je exemplární náhrada škody podle anglického práva, pokud ji lze
přiznat v rámci podobných žádostí nebo žalob založených na vnitrostátním právu.
K rozsahu období, na nějž se odškodnění vztahuje [čtvrtá otázka, bod b) ve věci C-46/93]
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Touto otázkou se Bundesgerichtshof táže, zda škoda, za niž lze přiznat náhradu, se vztahuje i na újmu, která
vznikla před vyhlášením rozsudku Soudního dvora, kterým bylo určeno, že došlo k nesplnění povinnosti.

92

Jak vyplývá z odpovědi na druhou otázku, právo na náhradu škody podle práva Společenství vzniká, jakmile jsou
splněny podmínky uvedené v bodě 51 výše.

93

Jednou z těchto podmínek je, že porušení práva Společenství musí být dostatečně závažné. Existence
předchozího rozsudku Soudního dvora, v němž bylo určeno nesplnění povinnosti, je přitom jistě určující, pro
splnění uvedené podmínky však není nezbytná (viz body 55 až 57 tohoto rozsudku).

94

Připustit, že povinnost dotčeného členského státu nahradit škodu může být omezena pouze na škody způsobené
po vyhlášení rozsudku Soudního dvora, v němž bylo určeno předmětné nesplnění povinnosti, by tedy znamenalo
zpochybnit právo na náhradu škody uznané právním řádem Společenství.

95

Podmínit náhradu škody požadavkem, že musí existovat předchozí rozsudek Soudního dvora, v němž bylo určeno
nesplnění povinnosti vyplývající z práva Společenství, přičitatelné členskému státu, by navíc odporovalo zásadě
efektivity práva Společenství, neboť by to vylučovalo veškeré právo na náhradu škody, dokud předpokládané
nesplnění povinnosti nebylo předmětem žaloby podané Komisí podle článku 169 Smlouvy a předmětem rozsudku
Soudního dvora, v němž by toto nesplnění povinnosti bylo určeno. Práva, která jednotlivcům plynou z právních
předpisů Společenství majících přímý účinek ve vnitrostátních právních řádech členských států přitom nemohou
záviset na tom, jak Komise posoudí vhodnost podání žaloby proti členskému státu podle článku 169 Smlouvy ani
na tom, zda Soudní dvůr vyhlásí případný rozsudek určující nesplnění povinnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze
dne 14. prosince 1982, Waterkeyn a další, 314/81, 315/81, 316/81 a 83/82, Recueil, s. 4337).
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Na položenou otázku je tedy třeba odpovědět, že povinnost členských států nahradit škodu způsobenou
jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, které je jim přičitatelné, nelze omezit pouze na škody, které
vznikly poté, kdy Soudní dvůr vyhlásil rozsudek, v němž bylo určeno vytýkané nesplnění povinnosti.
K návrhu na omezení časových účinků tohoto rozsudku
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Německá vláda navrhuje, aby Soudní dvůr omezil náhradu škody, kterou případně musí provést Spolková
republika Německo, pouze na škody, které vzniknou po vyhlášení rozsudku v projednávané věci, pokud poškození
nepodali již dříve žalobu nebo nevznesli rovnocenný nárok. Domnívá se, že takové omezení časových účinků
tohoto rozsudku je nutné z důvodu rozsahu finančních důsledků tohoto rozsudku pro Spolkovou republiku
Německo.
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Ze předpokladu, že vnitrostátní soud by shledal, že podmínky pro vznik odpovědnosti Spolkové republiky
Německo jsou v tomto případě splněné, je třeba připomenout, že stát by musel napravit důsledky způsobené
škody v rámci vnitrostátního práva upravujícího odpovědnost. Hmotněprávní a formální podmínky stanovené
různými vnitrostátními právními předpisy o náhradě škody mohou brát v úvahu požadavky zásady právní jistoty.
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Je nicméně vhodné připomenout, že tyto podmínky nesmí být méně příznivé než podmínky týkající se podobných
nároků vzniklých na základě vnitrostátního práva ani nesmí být upraveny tak, aby v praxi znemožňovaly nebo
nadměrně ztěžovaly získání náhrady škody (výše uvedený rozsudek Francovich, bod 43).

100

S ohledem na předchozí není namístě, aby Soudní dvůr omezil časové účinky tohoto rozsudku.
K nákladům řízení
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Náklady vzniklé dánské, německé, řecké, španělské, francouzské, irské a nizozemské vládě, vládě Spojeného
království, jakož i Komisi Evropských společenství, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují.
Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke
sporům probíhajícím před vnitrostátními soudy, jsou k rozhodnutí o nákladech řízení příslušné uvedené soudy.
Z těchto důvodů
SOUDNÍ DVŮR
o otázkách, které mu položil Bundesgerichtshof usnesením ze dne 30. června 1988 a High Court of Justice,
Queen’s Bench Division, Divisional Court, usnesením ze dne 18. listopadu 1992, rozhodl takto
1)

Zásada, podle níž jsou členské státy povinny nahradit škodu způsobenou jednotlivcům porušením
práva Společenství, které jim lze přičíst, se použije, jestliže je za vytýkané porušení odpovědný
zákonodárný orgán.

2)

V případě, kdy je porušení práva Společenství členským státem přičitatelné zákonodárnému orgánu,
který jedná v oblasti, v níž má široký prostor pro uvážení při tvorbě normativních rozhodnutí, mají
jednotlivci, kteří utrpěli újmu, právo na náhradu škody, jestliže porušená norma práva Společenství
má za cíl přiznat jim práva, porušení je dostatečně závažné a existuje přímá příčinná souvislost mezi
porušením a újmou, která jednotlivcům vznikla. S touto výhradou je stát povinen napravit porušení
práva Společenství, které mu lze přičíst, v souladu s vnitrostátním právem upravujícím
odpovědnost, přičemž ovšem podmínky stanovené platnými vnitrostátními předpisy nesmí být méně
příznivé než podmínky týkající se podobných nároků vzniklých na základě vnitrostátního práva ani
nesmí být upraveny tak, aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání náhrady škody.

3)

Vnitrostátní soud v rámci vnitrostátních právních předpisů, které uplatňuje, nemůže podmiňovat
náhradu škody existencí úmyslného nebo nedbalostního zavinění ze strany orgánu státu, jemuž lze
porušení přičíst, jdoucího nad rámec dostatečně závažného porušení práva Společenství.

4)

Náhrada škody členskými státy, které tuto škodu nebo ztrátu způsobily jednotlivcům v důsledku
porušení práva Společenství, musí být přiměřená vzniklé škodě. Při neexistenci předpisů
Společenství v této oblasti stanoví měřítka pro určení rozsahu náhrady právní řád každého členského
státu, přičemž ovšem tato měřítka nesmí být méně příznivá než měřítka platná pro podobné nároky
vzniklé na základě vnitrostátního práva a v žádném případě nesmí být upravena tak, aby v praxi
znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala získání náhrady škody. S právem Společenství jsou

v rozporu ty vnitrostátní právní předpisy, které obecně omezují náhradu škody pouze na škody
vzniklé na určitých, zvlášť chráněných právech jednotlivců, s vyloučením ušlého zisku. Krom toho
musí být v rámci žádostí nebo žalob založených na právu Společenství možné přiznat zvláštní
náhradu škody, jako je exemplární náhrada škody podle anglického práva, pokud ji lze přiznat v rámci
podobných žádostí nebo žalob založených na vnitrostátním právu.
5)

Povinnost členských států nahradit škodu způsobenou jednotlivcům v důsledku porušení práva
Společenství, které je jim přičitatelné, nelze omezit pouze na škody, které vznikly poté, kdy Soudní
dvůr vyhlásil rozsudek, v němž bylo určeno vytýkané nesplnění povinnosti.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA
6. listopadu 2003(*)

„Směrnice 95/46/ES – Rozsah působnosti – Zveřejnění osobních údajů na internetu – Místo zveřejnění – Pojem
,předávání osobních údajů do třetích zemí‘ – Svoboda projevu – Slučitelnost rozsáhlejší ochrany osobních údajů
stanovené právními předpisy členského státu se směrnicí 95/46“

Ve věci C-101/01,
jejímž předmětem je žádost Göta hovrätt (Švédsko) zaslaná Soudnímu dvoru na základě článku 234 ES a směřující
k tomu, aby v trestním řízení probíhajícím před tímto soudem proti
Bodil Lindqvist
bylo vydáno rozhodnutí o předběžné otázce týkající se zejména výkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355),
SOUDNÍ DVŮR,
ve složení P. Jann, předseda prvního senátu a zastupující předseda, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N.
Cunha Rodrigues a A. Rosas, předsedové senátů, D. A. O. Edward (zpravodaj) a J.-P. Puissochet, F. Macken a S.
von Bahr, soudci,
generální advokát: A. Tizzano,
vedoucí soudní kanceláře: H. von Holstein, náměstek vedoucího soudní kanceláře,
s ohledem na písemná vyjádření předložená:
–

za B. Lindqvist S. Larssonem, advokat,

–

za švédskou vládu A. Krusem, jako zmocněncem,

–

za nizozemskou vládu H. G. Sevenster, jako zmocněnkyní,

–

za vládu Spojeného království G. Amodeo, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s J. Stratford, barrister,

–

za Komisi Evropských společenství L. Ström a X. Lewisem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím ke zprávě k jednání,
po vyslechnutí ústních vyjádření B. Lindqvist, zastoupené S. Larssonem, švédské vlády, zastoupené A. Krusem
a B. Hernqvist, jako zmocněnci, nizozemské vlády, zastoupené J. van Bakel, jako zmocněnkyní, vlády Spojeného
království, zastoupené J. Stratford, Komise, zastoupené L. Ström a C. Dockseyem, jako zmocněnci, a Kontrolního
úřadu ESVO, zastoupeného D. Sif Tynes, jako zmocněnkyní, na jednání konaném dne 30. dubna 2002,
po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 19. září 2002,
vydává tento
Rozsudek

1

Usnesením ze dne 23. února 2001 došlým Soudnímu dvoru dne 1. března 2001 položil Göta hovrätt na základě
článku 234 ES sedm předběžných otázek týkajících se zejména výkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).

2

Tyto otázky byly vzneseny v rámci trestního řízení vedeného před uvedeným soudem proti B. Lindqvist, která
byla obviněna z porušení švédských právních předpisů o ochraně osobních údajů tím, že na svých webových
stránkách zveřejnila osobní údaje několika osob, které stejně jako ona pracují jako dobrovolníci v jedné z farností
Švédské protestantské církve.
Právní rámec

Právní předpisy Společenství
3

Cílem směrnice 95/46, jak vyplývá z jejího čl. 1 odst. 1, je ochrana základních práv a svobod fyzických osob,
zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

4

Článek 3 směrnice 95/46, který se týká jejího rozsahu působnosti, stanoví:
„1.
Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, jakož i na
neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.

5

2.

Tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů:

–

prováděné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství a jsou uvedeny
v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii, a v každém případě na zpracování, které se týká veřejné
bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu (včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato zpracování
spojená s otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva,

–

prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností.“

Článek 8 směrnice 95/46, nadepsaný „Zpracování zvláštních kategorií údajů“, stanoví:
„1.
Členské státy zakáží zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory,
náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví
a sexuálního života.
2.

Odstavec 1 se nepoužije, pokud:

a)

subjekt údajů udělí výslovný souhlas k takovému zpracování, ledaže právní předpisy členského státu
stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nelze zrušit udělením souhlasu subjektu údajů; nebo

b)

zpracování je nezbytné pro dodržení povinností a zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva, pokud
je k tomu oprávněn vnitrostátními právními předpisy, které stanoví příslušná ochranná opatření; nebo

c)

zpracování je nezbytné k obraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby v případě, že
subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit svůj souhlas; nebo

d)

zpracování provádí v rámci jejich legitimních činností a s odpovídajícími zárukami nadace, sdružení nebo
jakýkoli jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, za
podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují
pravidelné styky související s jeho cíly, a že tyto údaje nejsou sdělovány třetím osobám bez souhlasu
subjektu údajů; nebo

e)

zpracování se týká údajů očividně zveřejňovaných subjektem údajů nebo je nezbytné pro zjištění, uplatnění
nebo obranu právních nároků před soudem.

3.
Odstavec 1 se nepoužije, je-li zpracování údajů nezbytné pro účely zdravotní prevence, lékařských diagnóz,
lékařské péče a ošetřování nebo správy zdravotnických služeb a pokud tyto údaje zpracovává odborný
zdravotnický pracovník, který je na základě vnitrostátního práva nebo právních předpisů přijatých příslušnými
vnitrostátními orgány vázán povinností zachovávat profesní tajemství, nebo jiná osoba rovněž podléhající
obdobné povinnosti mlčenlivosti.
4.
Jsou-li poskytnuta vhodná ochranná opatření, mohou členské státy stanovit z důvodu významného
veřejného zájmu i jiné výjimky, než jaké jsou stanoveny v odstavci 2 buď prostřednictvím vnitrostátních právních
předpisů, nebo rozhodnutím orgánu dozoru.
5.
Zpracování údajů týkajících se protiprávního jednání, rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních
opatření lze provádět pouze pod kontrolou orgánu veřejné moci nebo pokud vnitrostátní právo stanoví vhodná
zvláštní ochranná opatření, s výhradou výjimek, které mohou být uděleny členským státem na základě
vnitrostátních předpisů upravujících vhodná zvláštní ochranná opatření. Úplná sbírka rozsudků v trestních věcech
musí být v každém případě vedena pod kontrolou orgánu veřejné moci.
Členské státy mohou stanovit, že údaje týkající se správních sankcí nebo rozsudků v občanských věcech budou
rovněž zpracovávány pod kontrolou orgánu veřejné moci.
6.

Odchylky z odstavce 1 stanovené v odstavcích 4 a 5 se oznamují Komisi.

7.
Členské státy určí podmínky, za kterých může být předmětem zpracování vnitrostátní identifikační číslo
nebo jakýkoli jiný identifikátor obecného významu.“
6

Článek 9 směrnice 95/46, nadepsaný „Zpracování osobních údajů a svoboda projevu“, stanoví:
„Členské státy stanoví pro zpracování osobních údajů prováděné výlučně pro účely žurnalistiky nebo uměleckého
či literárního projevu, odchylky a výjimky z této kapitoly a z kapitol IV a VI, pouze pokud se ukáží jako nezbytné
pro uvedení práva na soukromí do souladu s předpisy upravujícími svobodu projevu.“

7

Článek 13 směrnice 95/46, nadepsaný „Výjimky a omezení“, stanoví, že členské státy mohou omezit některé
povinnosti, které směrnice ukládá správci, zejména pokud jde o informování subjektů údajů, jsou-li taková
omezení nezbytná pro zajištění například bezpečnosti státu, obrany, veřejné bezpečnosti, významného
hospodářského nebo finančního zájmu členského státu nebo Evropské unie, jakož i vyšetřování a stíhání
trestných činů nebo nedodržování deontologických pravidel pro regulovaná povolání.

8

Článek 25 směrnice 95/46, který je zařazen v kapitole IV nadepsané „Předávání osobních údajů do třetích zemí“,
zní takto:
„1.
Členské státy stanoví, že k předávání osobních údajů, které jsou předmětem zpracování nebo které mají
být předmětem zpracování po předání, do třetích zemí může dojít, aniž by tím bylo dotčeno dodržování
vnitrostátních předpisů přijatých na základě ostatních ustanovení této směrnice, pouze pokud dotyčná třetí země
zajistí odpovídající úroveň ochrany.
2.
Odpovídající úroveň ochrany poskytovaná třetí zemí se posoudí s ohledem na všechny okolnosti související
s předáním nebo předáváním údajů; zejména se přihlédne k povaze údajů, účelu a trvání předpokládaného či
předpokládaných zpracování, zemi původu a zemi konečného určení, právním předpisům, obecným nebo
zvláštním, platným v dotčené třetí zemi, jakož i profesním pravidlům a bezpečnostním opatřením, která jsou ve
třetí zemi dodržována.
3.
Členské státy a Komise se vzájemně informují o případech, kdy se domnívají, že některá třetí země
nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2.
4.
Pokud Komise zjistí, postupem podle čl. 31 odst. 2, že třetí země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve
smyslu odstavce 2 tohoto článku, přijmou členské státy opatření nezbytná pro zamezení jakémukoli předávání
údajů stejného druhu do dotčené třetí země.
5.

Ve vhodný okamžik Komise zahájí jednání s cílem napravit stav vyplývající ze zjištění podle odstavce 4.

6.
Postupem podle čl. 31 odst. 2 Komise může konstatovat, že třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany
ve smyslu odstavce 2 tohoto článku na základě svých vnitrostátních předpisů nebo svých mezinárodních závazků
sjednaných zejména na závěr jednání uvedených v odstavci 5 s cílem zajistit ochranu soukromí a základních práv
a svobod osob.
Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s rozhodnutím Komise.“
9

Při přijímání směrnice 95/46 učinilo Švédské království ohledně jejího článku 9 prohlášení, které bylo zaneseno
do protokolu Rady (dokument Rady č. 4649/95 ze dne 2. února 1995) a v němž se uvádí:
„Švédské království má za to, že pojem umělecký či literární projev odkazuje na výrazové prostředky, a nikoli na
obsah sdělení nebo na jeho kvalitu.“

10

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod podepsaná v Římě dne 4. listopadu 1950 (dále jen
„EÚLP“) ve svém článku 8 zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života a v článku 10
obsahuje ustanovení o svobodě projevu.

Vnitrostátní právní předpisy
11

Směrnice 95/46 byla do švédského práva provedena Personuppgiftslag, SFS 1998, č. 204 (švédský zákon
o osobních údajích, dále jen „PUL“).
Věc v původním řízení a předběžné otázky

12

Bodil Lindqvist kromě toho, že vykonávala v zaměstnaneckém poměru činnost pracovnice údržby, zastávala také
funkci katechetky ve farnosti Alseda (Švédsko). Absolvovala kurz informatiky, v jehož rámci měla mimo jiné
vytvořit úvodní internetovou stránku. Na konci roku 1998 vytvořila B. Lindqvist ve svém bydlišti na svém osobním
počítači internetové stránky s cílem umožnit farníkům připravujícím se na biřmování snadno získat potřebné
informace. Na její žádost zajistil správce internetových stránek Švédské církve propojení mezi těmito stránkami
a stránkami B. Lindqvist.

13

Zmíněné stránky obsahovaly informace o B. Lindqvist a jejích osmnácti kolezích z farnosti, včetně jejich úplného
jména, případně jen jejich jména křestního. B. Lindqvist dále lehce humornou formou popsala funkce zastávané
jejími kolegy a jejich záliby. V několika případech byl zmíněn i jejich rodinný stav, telefonní číslo a další informace.
Krom toho zde uvedla, že jedna z jejích kolegyň se zranila na noze a čerpá částečné volno z důvodu nemoci.

14

Bodil Lindqvist své kolegy neinformovala o existenci těchto stránek, neopatřila si jejich souhlas ani své počínání
neohlásila Datainspektion (veřejnoprávní instituce na ochranu údajů předávaných elektronickou cestou). Jakmile
se dozvěděla, že někteří z jejích kolegů stránky neschvalují, tyto stránky odstranila.

15

Státní zastupitelství zahájilo vůči B. Lindqvist stíhání pro porušení PUL a požadovalo, aby byla odsouzena
z důvodu, že:

16

–

zpracovávala osobní údaje v rámci automatizovaného zpracování, aniž to předem písemně nahlásila
Datainspektion (článek 36 PUL);

–

zpracovávala bez povolení citlivé osobní údaje, tj. údaje o zranění na noze a částečném volnu z důvodu
nemoci (článek 13 PUL);

–

bez povolení převedla zpracované osobní údaje do třetí země (článek 33 PUL).

Bodil Lindqvist uznala skutkovou stránku věci, popřela však, že by se dopustila trestného činu. Eksjö tingsrätt
(Švédsko) odsoudil B. Lindqvist k peněžitému trestu a ta proti tomuto rozhodnutí podala odvolání
k předkládajícímu soudu.

17

Peněžitý trest činil 4000 SEK s tím, že na částku 100 SEK, vypočtenou na základě finanční situace B. Lindqvist,
byl použit násobitel 40 za závažnost trestného činu. B. Lindqvist byla dále odsouzena k zaplacení částky 300 SEK
do švédského fondu určeného na pomoc obětem trestné činnosti.

18

Vzhledem k tomu, že Göta hovrätt měl pochybnosti o výkladu práva Společenství použitelného v dané oblasti,
zejména pak směrnice 95/46, rozhodl se přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1)

Je uvedení určité osoby – označené jejím jménem nebo jejím jménem a telefonním číslem – na úvodní
internetové stránce úkonem, který spadá do rozsahu působnosti směrnice [95/46]? Je uvedení určitých
osob spolu s tvrzeními a prohlášeními o jejich pracovních poměrech a zálibách na úvodní internetové
stránce, kterou si dotyčný sám vytvořil, ,zcela nebo částečně automatizovaným zpracováním osobních
údajů‘?

2)

Pokud by byla odpověď na předchozí otázku záporná, lze to, že v rámci úvodní internetové stránky byly
vytvořeny zvláštní stránky pro přibližně patnáct osob spolu s odkazy mezi stránkami, které umožňují
vyhledávat podle křestního jména, považovat za ,neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou
obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny‘, ve smyslu čl. 3 odst. 1?

Pokud by byla odpověď na některou z předchozích otázek kladná, hovrätt dále pokládá následující otázky:
3)

Lze se domnívat, že zařazení tohoto typu údajů o kolezích na soukromé úvodní stránce, do níž však mají
přístup všichni, kdo znají adresu stránky, nespadá do rozsahu působnosti směrnice [95/46] na základě
některé z výjimek uvedených v čl. 3 odst. 2?

4)

Je údaj na úvodní stránce o tom, že se jistý kolega označený svým jménem zranil na noze a čerpá částečné
volno z důvodu nemoci, osobním údajem týkajícím se zdraví, který podle čl. 8 odst. 1 nemůže být
předmětem zpracování?

5)

Předávání osobních údajů do třetích zemí je podle směrnice [95/46] v některých případech zakázáno. Pokud
určitá osoba zařadí ve Švédsku s pomocí počítače osobní údaje na úvodní stránku, která je uložena na
serveru ve Švédsku – takže se tyto osobní údaje stanou přístupné státním příslušníkům třetích zemí – jedná
se o předávání údajů do třetích zemí ve smyslu směrnice [95/46]? Bude odpověď stejná, i když se podle
dostupných informací žádný státní příslušník třetí země ve skutečnosti s údaji neseznámil nebo se dotyčný
server nachází čistě fyzicky ve třetí zemi?

6)

Lze mít za to, že ustanovení směrnice [95/46] v takovém případě, o jaký jde v projednávané věci,
představují omezení, které je v rozporu s obecnými zásadami svobody projevu nebo s jinými právy
a svobodami platnými v Evropské unii, které odpovídají zejména článku 10 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod?

Nakonec pokládá hovrätt tuto otázku:
7)

Může členský stát v oblastech, jichž se týkají předchozí otázky, upravit rozsáhlejší ochranu osobních údajů
nebo širší rozsah působnosti, než jaký vyplývá ze směrnice [95/46], i když nejde o některý ze zájmů
uvedených v článku 13?“

K první otázce
19

První otázkou se předkládající soud táže, zda úkon, kdy se na internetové stránce odkáže na různé osoby a tyto
jsou identifikovány buď svým jménem, nebo jinými prostředky, například telefonním číslem nebo údaji
o pracovních poměrech a zálibách, je „zcela nebo částečně automatizovaným zpracováním osobních údajů“ ve
smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru
20

Podle B. Lindqvist není důvodné se domnívat, že by pouhé zmínění jména určité osoby nebo osobních údajů
v textu obsaženém na internetové stránce bylo automatizovaným zpracováním údajů. Naopak takovým

zpracováním by mohlo být uvedení těchto údajů v klíčovém slově „meta tagů“ internetové stránky, které
umožňuje provést indexování a nalézt tuto stránku pomocí vyhledávače.
21

Švédská vláda tvrdí, že pojem „zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů“ použitý v čl. 3
odst. 1 směrnice 95/46, zahrnuje jakékoli zpracování elektronickou formou, to znamená v binárním formátu. Jeli proto určitý osobní údaj zpracováván pomocí počítače, ať již například prostřednictvím programu pro zpracování
textu nebo za účelem jeho zařazení na internetovou stránku, pak je předmětem zpracování, na které se vztahuje
směrnice 95/46.

22

Nizozemská vláda tvrdí, že zařazení osobních údajů na internetovou stránku se provádí pomocí počítače
a serveru, což je důležitý charakteristický rys automatizace, takže je třeba mít za to, že tyto údaje jsou předmětem
automatizovaného zpracování.

23

Komise tvrdí, že se směrnice 95/46 použije na jakékoli zpracování osobních údajů uvedené v jejím článku 3 bez
ohledu na použité technické prostředky. Poskytnutí osobních údajů na internetu je tedy podle ní zcela nebo
částečně automatizovaným zpracováním za podmínky, že neexistují technická omezení, jež by zpracování
omezovala na výlučně manuální úkon. Internetová stránka tedy podle Komise již ze své povahy spadá do rozsahu
působnosti směrnice 95/46.

Odpověď Soudního dvora
24

Pojem „osobní údaje“ použitý v čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46 zahrnuje v souladu s definicí obsaženou v čl. 2
písm. a) této směrnice „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě“. Tento pojem zcela jistě
zahrnuje jméno osoby ve spojení s jejím telefonním číslem a s údaji o jejích pracovních poměrech nebo zálibách.

25

Pojem „zpracování“ takových údajů, použitý v čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46, zahrnuje v souladu s definicí
obsaženou v čl. 2 písm. b) této směrnice „jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny
pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů“. Posledně uvedené ustanovení obsahuje několik příkladů
takových úkonů, včetně sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakéhokoli jiného zpřístupnění. Z toho
vyplývá, že za takové zpracování je třeba považovat i úkon spočívající v uvedení osobních údajů na internetové
stránce.

26

Zbývá určit, zda je toto zpracování „zcela nebo částečně automatizované“. V tomto hledu je třeba říci, že uvedení
informací na internetové stránce znamená dle současně používaných technických a počítačových postupů uložení
této stránky na server a nezbytné úkony pro zpřístupnění této stránky osobám, které se připojily na internet. Tyto
úkony se přinejmenším zčásti provádějí automatizovaně.

27

Na první otázku je tedy třeba odpovědět tak, že úkon, který spočívá v tom, že se na internetové stránce odkáže
na různé osoby, které jsou identifikovány buď svým jménem, nebo jinými prostředky, například telefonním číslem
nebo údaji o pracovních poměrech a zálibách, je „zcela nebo částečně automatizovaným zpracováním osobních
údajů“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46.
K druhé otázce

28

Vzhledem k tomu, že první otázka byla zodpovězena kladně, není již třeba odpovídat na druhou otázku, která
byla položena pouze pro případ, že by na první otázku byla dána záporná odpověď.
Ke třetí otázce

29

Podstatou třetí otázky překládajícího soudu je, zda se na takové zpracování osobních údajů, jakého se týká první
otázka, vztahuje některá z výjimek obsažených v čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

30

Bodil Lindqvist tvrdí, že soukromá osoba, která využije svobody projevu a vytvoří internetové stránky v rámci
neziskové činnosti nebo své záliby, nevyvíjí hospodářskou činnost, a proto se na ni právo Společenství nevztahuje.
Pokud by Soudní dvůr rozhodl opačně, vyvstala by podle B. Lindqvist otázka platnosti směrnice 95/46, poněvadž
zákonodárce Společenství by v okamžiku jejího přijetí překročil své pravomoci, které mu byly svěřeny článkem
100a Smlouvy o ES (nyní po změně článek 95 ES). Sbližování právních předpisů, jehož cílem je vytvoření
a fungování vnitrního trhu, totiž podle ní nemůže být právním základem pro opatření Společenství regulující právo
soukromých osob na svobodu projevu na internetu.

31

Švédská vláda tvrdí, že při provedení směrnice 95/46 do vnitrostátního práva měl švédský zákonodárce za to, že
zpracování osobních údajů fyzickou osobou spočívající v předání těchto údajů neurčitému počtu adresátů,
například přes internet, nelze kvalifikovat jako „výlučně osobní či domácí činnost“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 druhé
odrážky směrnice 95/46. Tato vláda naproti tomu nevylučuje, že se výjimka stanovená v první odrážce tohoto
odstavce použije na případy, kdy fyzická osoba zveřejní osobní údaje na internetové stránce pouze v rámci
výkonu své svobody projevu a bez jakékoli souvislosti s nějakou profesní nebo obchodní činností.

32

Podle nizozemské vlády se na takové automatizované zpracovávání osobních údajů, o jaké jde původním řízení,
nevztahuje žádná z výjimek upravených v čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46. Pokud jde konkrétně o výjimku upravenou
ve druhé odrážce tohoto odstavce, nizozemská vláda uvádí, že tvůrce internetové stránky poskytuje údaje, které
do ní byly vloženy, v zásadě neurčité skupině osob.

33

Podle Komise nelze mít za to, že by taková internetová stránka, o jakou jde v původním řízení, nespadala do
rozsahu působnosti směrnice 95/46 na základě jejího čl. 3 odst. 2, nýbrž je vzhledem ke svému účelu uměleckým
či literárním projevem ve smyslu článku 9 uvedené směrnice.

34

Komise má za to, že čl. 3 odst. 2 první odrážku směrnice 95/46 lze vykládat dvojím způsobem. V rámci prvního
výkladu lze omezit rozsah tohoto ustanovení na příkladmo uvedené oblasti, tedy na činnosti, které spadají hlavně
pod takzvaný druhý a třetí pilíř. V rámci druhého výkladu lze z rozsahu působnosti směrnice 95/46 vyloučit výkon
veškerých činností, na které se nevztahuje právo Společenství.

35

Komise tvrdí, že se právo Společenství nevztahuje jen na hospodářské činnosti související se čtyřmi základními
svobodami. S odkazem na právní základ směrnice 95/46, na její cíl, na článek 6 EU, na Listinu základních práv
Evropské unie vyhlášenou v Nice dne 18. prosince 2000 (Úř. věst. C 364, s. 1) a na úmluvu Rady Evropy ze dne
28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat Komise dovozuje, že
účelem této směrnice je upravit volný pohyb osobních údajů nejen jakožto výkon hospodářské činnosti, ale také
jako výkon společenské činnosti v rámci integrace a fungování vnitřního trhu.

36

Komise dodává, že pokud by byly internetové stránky, které neobsahují žádný obchodní prvek nebo prvek
související s poskytováním služeb, obecně vyloučeny z rozsahu působnosti směrnice 95/46, mohly by nastat
vážné problémy s jeho vymezením. Velké množství internetových stránek obsahujících osobní údaje, jejichž cílem
by bylo určité osoby z nějakého důvodu očernit, by se tak mohlo ocitnout mimo rozsah působnosti této směrnice.

Odpověď Soudního dvora
37

Článek 3 odst. 2 směrnice 95/46 upravuje dvě výjimky z rozsahu působnosti této směrnice.

38

První výjimka se týká zpracování osobních údajů prováděného pro výkon takových činností, které nespadají do
oblasti působnosti práva Společenství, jaké jsou uvedeny v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii, a v každém
případě zpracování, které se týká veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu (včetně hospodářské stability
státu, pokud jsou tato zpracování spojená s otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva.

39

Vzhledem k tomu, že činnosti B. Lindqvist, o něž jde v původním řízení, nejsou činnosti hospodářské, nýbrž
činnosti především dobrovolnické a náboženské, je třeba zkoumat, zda jsou zpracováním osobních údajů
„prováděným pro výkon takových činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství“, ve smyslu
čl. 3 odst. 2 první odrážky směrnice 95/46.

40

Ohledně směrnice 95/46, která je založena na článku 100a Smlouvy, již Soudní dvůr rozhodl, že použití tohoto
právního základu nepředpokládá existenci skutečné vazby na volný pohyb mezi členskými státy v každé ze situací,
na něž se vztahuje akt založený na takovém základě (viz rozsudek ze dne 20. května 2003, Österreichischer
Rundfunk a další, C-465/00, C-138/01 a C-139/01, Recueil, s. I-4989, bod 41 a citovaná judikatura).

41

V případě opačného výkladu by hrozilo nebezpečí, že by se hranice působnosti této směrnice staly obzvlášť
neurčitými a nahodilými, což by bylo v rozporu se základním cílem této směrnice, kterým je sblížit právní a správní
předpisy členských států, aby byly vyloučeny překážky fungování vnitřního trhu způsobené rozdíly mezi
vnitrostátním zákonodárstvím (výše uvedený rozsudek Österreichischer Rundfunk a další, bod 42).

42

Za těchto podmínek by nebylo vhodné vykládat spojení „činnosti, které nespadají do oblasti působnosti práva
Společenství“, tak, že znamená, že je nutné, aby v každém jednotlivém případě bylo ověřeno, zda dotčená
konkrétní činnost má přímý vliv na volný pohyb mezi členskými státy.

43

Činnosti příkladmo zmíněné v čl. 3 odst. 2 první odrážce směrnice 95/46 (tj. činnosti uvedené v hlavě V a VI
Smlouvy o Evropské unii a zpracování, které se týká veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu a činnosti
v oblasti trestního práva) jsou v každém případě činnostmi států a státních orgánů a nemají s činností jednotlivců
nic společného.

44

Je tedy třeba mít za to, že činnosti příkladmo uvedené v čl. 3 odst. 2 první odrážce směrnice 95/46 slouží
k vymezení rozsahu tam stanovené výjimky, takže se tato výjimka vztahuje pouze na činnosti, které jsou buď
takto výslovně uvedeny, nebo které lze zařadit do téže kategorie ( eiusdem generis).

45

Takové dobrovolnické či náboženské činnosti, jaké vykonávala B. Lindqvist, přitom nelze stavět na roveň
činnostem uvedeným v čl. 3 odst. 2 první odrážce směrnice 95/46, takže se na ně tato výjimka nevztahuje.

46

Pokud jde o výjimku upravenou v čl. 3 odst. 2 druhé odrážce směrnice 95/46, jsou ve dvanáctém bodě
odůvodnění této směrnice, který se týká této výjimky, uvedeny jakožto příklady zpracování údajů prováděného
fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností, korespondence nebo vedení adresáře.

47

Tato výjimka tedy musí být vykládána tak, že se týká pouze činností v rámci soukromého nebo rodinného života
jednotlivců, což zjevně neplatí pro zpracování osobních údajů, jež spočívá v jejich zveřejnění na internetu tak, že
se zpřístupní neomezenému počtu osob.

48

Na třetí otázku je tedy třeba odpovědět tak, že se na takové zpracování osobních údajů, jaké je uvedeno
v odpovědi na první otázku, nevztahuje žádná z výjimek obsažených v čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46.
Ke čtvrté otázce

49

Čtvrtou otázkou se předkládající soud táže, zda údaj o tom, že se určitá osoba zranila na noze a čerpá částečné
volno z důvodu nemoci, je osobním údajem týkajícím se zdraví ve smyslu čl. 8 odst. 1 směrnice 95/46.

50

S ohledem na předmět této směrnice je třeba výraz „údaje týkající se zdraví“, použitý v jejím čl. 8 odst. 1,
vykládat široce, tedy tak, že zahrnuje informace týkající se všech stránek zdraví člověka, ať fyzických či
duševních.

51

Na čtvrtou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že údaj o tom, že se určitá osoba zranila na noze a čerpá částečné
volno z důvodu nemoci, je osobním údajem týkajícím se zdraví ve smyslu čl. 8 odst. 1 směrnice 95/46.
K páté otázce

52

Podstatou páté otázky předkládajícího soudu je, zda dochází k „předávání údajů do třetí země“ ve smyslu článku
25 směrnice 95/46, když určitá osoba, která se nachází v členském státě, zařadí osobní údaje na internetovou
stránku uloženou u fyzické nebo právnické osoby, na jejímž serveru jsou umístěny webové stránky, na nichž lze

stránku prohlížet (dále jen „poskytovatel hostingu“), a která je usazena v tomtéž státě nebo v jiném členském
státě, a tyto údaje tak zpřístupní každému, kdo se připojí na internet, a to i osobám nacházejícím se ve třetích
zemích. Předkládající soud se dále táže, zda bude odpověď na tuto otázku stejná, jestliže se ukáže, že ve
skutečnosti žádný státní příslušník třetí země s těmito údaji neseznámil nebo jestliže se server, kde je stránka
uložena, nachází čistě fyzicky ve třetí zemi.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru
53

Komise a švédská vláda mají za to, že zařazení osobních údajů na internetovou stránku pomocí počítače tak, že
se tyto údaje zpřístupní státním příslušníkům třetích zemí, je předáním údajů do třetích zemí ve smyslu směrnice
95/46. Odpověď je podle nich stejná i tehdy, když se žádný státní příslušník třetí země ve skutečnosti s uvedenými
údaji neseznámí nebo když se server, kde jsou tyto údaje uloženy, nachází čistě fyzicky ve třetí zemi.

54

Nizozemská vláda připomíná, že pojem „předání“ není ve směrnici 95/46 definován. Tato vláda se domnívá, že
tento pojem je třeba chápat tak, že se vztahuje na záměrný úkon směřující k předání osobních údajů z území
některého členského státu do třetí země, a dále, že mezi jednotlivými formami, v jakých jsou údaje
zpřístupňovány třetím osobám, nelze činit rozdíl. Nizozemská vláda z toho dovozuje, že zařazení osobních údajů
na internetovou stránku pomocí počítače nelze považovat za předání osobních údajů do třetí země ve smyslu
článku 25 směrnice 95/46.

55

Vláda Spojeného království tvrdí, že se článek 25 směrnice 95/46 týká předávání údajů do třetích zemí, a nikoli
jejich zpřístupňování ze třetích zemí. Pojem „předání“ podle ní znamená předání údaje určitou osobou nacházející
se na určitém místě jiné osobě nacházející se na jiném místě. Podle ní pouze v případě takového předání ukládá
článek 25 směrnice 95/46 členským státům, aby dbaly na odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí
zemi.

Odpověď Soudního dvora
56

Směrnice 95/46 nedefinuje pojem „předání do třetí země“ ani v článku 25, ani v jiném ustanovení, zejména jej
pak nedefinuje v článku 2.

57

K určení, zda zařazení osobních údajů na internetovou stránku je „předáním“ těchto údajů do třetí země ve
smyslu článku 25 směrnice 95/46 již z toho důvodu, že se tyto údaje zpřístupní osobám nacházejícím se ve třetí
zemi, je nutné přihlédnout jednak k technické povaze takto prováděných úkonů, a jednak k cíli a uspořádání
kapitoly IV uvedené směrnice, která obsahuje článek 25.

58

Informace, které se nacházejí na internetu, může prohlížet neomezený počet osob, které se zdržují na různých
místech, a to takřka kdykoli. Všudypřítomnost těchto informací vyplývá zejména z toho, že technické prostředky
používané v rámci internetu jsou poměrně jednoduché a čím dál tím levnější.

59

Dle postupů pro užívání internetu, které byly v 90. letech dostupné jednotlivcům, včetně B. Lindqvist, předá
tvůrce stránky určené ke zveřejnění na internetu údaje tvořící tuto stránku svému poskytovateli hostingu. Ten
spravuje počítačovou infrastrukturu nezbytnou k uložení těchto údajů a k připojení serveru, na kterém jsou
webové stránky umístěny. Díky tomu mohou být tyto údaje později předány komukoli, kdo je připojen k internetu
a tyto údaje požaduje. Počítače, které tvoří tuto počítačovou infrastrukturu, se mohou nacházet, a často se také
nacházejí, v jedné nebo více zemích mimo zemi, kde je usazen poskytovatel hostingu, aniž by o tom zákazníci
tohoto poskytovatele věděli nebo se o tom mohli obvyklým způsobem dozvědět.

60

Ze spisu vyplývá, že k obdržení informací uvedených na internetových stránkách, na které B. Lindqvist zařadila
údaje o svých kolezích, se musel uživatel internetu nejen připojit k internetu, ale také osobně provést úkony
nezbytné k získání přístupu na uvedené stránky. Jinými slovy, internetové stránky B. Lindqvist neobsahovaly
technické mechanismy, díky nimž by bylo možné automatické zasílání těchto informací osobám, které neměly
v úmyslu zajistit si přístup na tyto stránky.

61

Z toho vyplývá, že za okolností, o jaké jde ve věci v původním řízení, u osobních údajů, které přicházejí do
počítače určité osoby nacházející se ve třetí zemi od osoby, která je uložila na webové stránky, nedošlo k přímému

předání mezi těmito dvěma osobami, nýbrž prostřednictvím počítačové infrastruktury poskytovatele hostingu,
kde je stránka uložena.
62

Právě v tomto kontextu je třeba zkoumat, zda měl zákonodárce Společenství v úmyslu zahrnout, pro účely použití
kapitoly IV směrnice 95/46, do pojmu „předávání údajů do třetí země“ ve smyslu článku 25 této směrnice i takové
úkony, jaké prováděla B. Lindqvist. Je třeba zdůraznit, že pátá otázka položená předkládajícím soudem se týká
pouze těchto úkonů, a nikoli úkonů prováděných poskytovateli hostingu.

63

Kapitola IV směrnice 95/46, v níž je obsažen článek 25, zavádí zvláštní režim obsahující zvláštní pravidla, jehož
cílem je zajistit kontrolu předávání osobních údajů do třetích zemí ze strany členských států. Tato kapitola vytváří
režim doplňující obecný režim zavedený kapitolou II uvedené směrnice týkající se zákonnosti zpracování osobních
údajů.

64

Cíl kapitoly IV je definován v padesátém šestém až šedesátém bodě odůvodnění směrnice 95/46, kde se zejména
uvádí, že pokud ochrana osob zaručená ve Společenství touto směrnicí není v rozporu s předáváním osobních
údajů do třetích zemí zajišťujících odpovídající úroveň ochrany, pak je třeba tuto odpovídající úroveň
poskytovanou třetími zeměmi hodnotit z hlediska všech okolností souvisejících s předáním nebo předáváním.
V případě, kdy třetí země neposkytuje odpovídající úroveň ochrany, musí být předávání osobních údajů do této
země zakázáno.

65

Článek 25 směrnice 95/46 ukládá členským státům a Komisi řadu povinností, jejichž smyslem je kontrolovat
předávání osobních údajů do třetích zemí s ohledem na úroveň ochrany poskytovanou těmto údajům v každé
této zemi.

66

Konkrétně čl. 25 odst. 4 směrnice 95/46 stanoví, že pokud Komise zjistí, že třetí země nezajišťuje odpovídající
úroveň ochrany, přijmou členské státy opatření nezbytná pro zamezení jakémukoli předávání osobních údajů do
dotčené třetí země.

67

Kapitola IV směrnice 95/46 neobsahuje žádné ustanovení ohledně používání internetu. Zejména neupřesňuje
kritéria, na jejichž základě by bylo možné určit, zda u úkonů prováděných prostřednictvím poskytovatelů hostingu
je třeba vycházet z místa, kde je poskytovatel usazen, nebo z jeho pracovní adresy nebo také z místa či míst, kde
se nacházejí počítače tvořící počítačovou infrastrukturu poskytovatele.

68

Vzhledem ke stavu rozvoje internetu v době vypracování směrnice 95/46 a dále k tomu, že kapitola IV této
směrnice neobsahuje kritéria platná pro používání internetu, se nelze domnívat, že by zákonodárce Společenství
měl v úmyslu výhledově zahrnout pod pojem „předávání údajů do třetí země“ i zařazení údajů na internetovou
stránku osobou nacházející se v situaci B. Lindqvist, i když jsou tyto údaje takto zpřístupněny osobám ze třetích
zemí majícím technické prostředky k získání přístupu k těmto údajům.

69

Kdyby byl článek 25 směrnice 95/46 vykládán v tom smyslu, že k „předání údajů do třetí země“ dochází vždy,
když jsou osobní údaje uloženy na internetovou stránku, pak by toto předání bylo nutně předáním do všech třetích
zemí, kde existují nezbytné technické prostředky pro přístup na internet. Zvláštní režim upravený v kapitole IV
uvedené směrnice by se tak v případě úkonů prováděných na internetu nutně stal obecně platným režimem.
Jakmile by totiž Komise podle čl. 25 odst. 4 směrnice 95/46 zjistila, že byť jen jediná třetí země nezajišťuje
odpovídající úroveň ochrany, členské státy by byly povinny zabránit jakémukoli uvádění osobních údajů na
internetu.

70

Za těchto podmínek je třeba vyslovit závěr, že článek 25 směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že
takové úkony, jaké prováděla B. Lindqvist, nejsou samy o sobě „předáváním údajů do třetí země“. Není tedy
nutné zjišťovat, zda nějaká osoba ze třetí země měla na dotyčnou internetovou stránku přístup nebo zda se server
tohoto poskytovatele fyzicky nachází ve třetí zemi.

71

Na pátou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že nedochází k „předání údajů do třetí země“ ve smyslu článku 25
směrnice 95/46, když určitá osoba, která se nachází v členském státě, zařadí osobní údaje na internetovou
stránku uloženou u svého poskytovatele hostingu usazeného v tomtéž státě nebo v jiném členském státě, a tyto
údaje tak zpřístupní každému, kdo se připojí na internet, a to i osobám nacházejícím se ve třetích zemích.

K šesté otázce
72

Šestou otázkou se předkládající soud táže, zda je třeba mít za to, že ustanovení směrnice 95/46 obsahují
v takovém případě, o jaký jde ve věci v původním řízení, omezení, které je v rozporu s obecnou zásadou svobody
projevu nebo s dalšími právy a svobodami platnými v Evropské unii, které odpovídají zejména právu
zakotvenému v článku 10 EÚLP.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru
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S odkazem zejména na rozsudek ze dne 6. března 2001, Connolly v. Komise (C-274/99 P, Recueil, s. I-1611), B.
Lindqvist tvrdí, že v rozsahu, v němž směrnice 95/46 a PUL stanoví požadavky na předchozí souhlas a předchozí
oznámení orgánu dozoru a upravují zásadu zákazu zpracování citlivých osobních údajů, jsou tyto předpisy
v rozporu s obecnou zásadou svobody projevu uznávanou právem Společenství. Konkrétněji tvrdí, že definice
„částečně nebo zcela automatizovaného zpracování osobních údajů“ nesplňuje kritéria předvídatelnosti
a přesnosti.

74

Bodil Lindqvist krom toho tvrdí, že pouhé zmínění určité fyzické osoby s uvedením jejího jména, telefonního čísla
a jejích pracovních poměrů a poskytnutí informací o jejím zdravotním stavu a zálibách, což jsou informace
veřejné, notoricky známé či banální, není podstatným porušením práva na respektování soukromého života.
Bodil Lindqvist má za to, že omezení uložená směrnicí 95/46 jsou každopádně nepřiměřená z hlediska
sledovaného cíle, jímž je ochrana pověsti a soukromého života druhých.

75

Švédská vláda má za to, že směrnice 95/46 umožňuje vyvážit proti sobě stojící zájmy, a zachovat tak svobodu
projevu i ochranu soukromého života. Švédská vláda dodává, že pouze vnitrostátní soud může s přihlédnutím
k okolnostem každého jednotlivého případu posoudit přiměřenost omezení výkonu práva na svobodu projevu,
které vyplývá z použití pravidel na ochranu práv druhých.

76

Nizozemská vláda připomíná, že jak svoboda projevu, tak právo na respektování soukromého života jsou součástí
obecných právních zásad, jejichž dodržování zajišťuje Soudní dvůr, a že EÚLP nestanoví žádnou hierarchii
základních práv. Domnívá se tedy, že předkládající soud musí usilovat o zajištění souladu mezi jednotlivými
dotčenými základními právy s přihlédnutím k okolnostem projednávané věci.

77

Vláda Spojeného království poznamenává, že její návrh odpovědi na pátou otázku uvedený v bodě 55 tohoto
rozsudku je zcela v souladu se základními právy a umožňuje zamezit nepřiměřenému zásahu do svobody projevu.
K tomu dodává, že by šlo stěží odůvodnit výklad, v jehož důsledku by zveřejnění osobních údajů určitou zvláštní
formou, a sice na internetové stránce, podléhalo mnohem přísnějším omezením, než jaká platí pro zveřejňování
jinou formou, například na papíře.

78

Komise také tvrdí, že směrnice 95/46 nepřináší omezení, které by bylo v rozporu s obecnou zásadou svobody
projevu nebo s dalšími právy a svobodami platnými v Evropské unii, které odpovídají právu zakotvenému
v článku 10 EÚLP.

Odpověď Soudního dvora
79

Ze sedmého bodu odůvodnění směrnice 95/46 vyplývá, že rozdíly mezi vnitrostátními režimy zpracovávání
osobních údajů mohou vážně narušit vytvoření a fungování vnitřního trhu. Podle třetího bodu odůvodnění téže
směrnice musí mít harmonizace těchto vnitrostátních režimů za cíl nejen volný pohyb těchto údajů mezi členskými
státy, ale rovněž ochranu základních práv jednotlivců. Tyto cíle se samozřejmě mohou dostat do rozporu.

80

Hospodářská a sociální integrace vyplývající z vytvoření a fungování vnitřního trhu nutně povede k podstatnému
nárůstu toku osobních údajů mezi všemi aktéry hospodářského a sociálního života členských států, ať se jedná
o podniky nebo úřady členských států. Tito aktéři do jisté míry potřebují osobní údaje k provádění svých transakcí
nebo plnění svých úkolů v rámci prostoru bez hranic, kterým je vnitřní trh.

81

Dále osoby dotčené zpracováváním osobních údajů oprávněně požadují, aby tyto údaje byly účinně chráněny.

82

Mechanismy umožňující nalézt rovnováhu mezi těmito různými právy a zájmy jsou obsaženy jednak v samotné
směrnici 95/46, která stanoví pravidla určující, ve kterých situacích a v jakém rozsahu je zpracování osobních
údajů přípustné a jaké musí být stanoveny záruky. Tyto mechanismy dále vyplývají z vnitrostátních ustanovení
zajišťujících provedení této směrnice přijatých členskými státy a z jejich případného použití vnitrostátními orgány.

83

Pokud jde o samotnou směrnici 95/46, její ustanovení jsou nutně poměrně obecná vzhledem k tomu, že se musí
uplatňovat na značný počet velmi rozličných situací. Ačkoli B. Lindqvist tvrdí opak, je tedy správné, že tato
směrnice obsahuje pravidla vyznačující se jistou pružností a že v mnoha případech ponechává na členských
státech, aby upravily podrobnosti nebo si vybraly z daných možností.

84

Platí, že k provádění směrnice 95/46 mají členské státy v mnoha ohledech jistý prostor pro rozhodování.
Neexistuje však nic, co by dovolovalo domnívat se, že režim upravený touto směrnicí postrádá na předvídatelnosti
nebo že její ustanovení jsou jako taková v rozporu s obecnými zásadami práva Společenství, zejména se
základními právy chráněnými právním řádem Společenství.

85

Spravedlivá rovnováha mezi dotčenými právy a zájmy tedy musí být nalezena spíše ve fázi, kdy je právní úprava
přijatá k provedení směrnice 95/46 aplikována na vnitrostátní úrovni na jednotlivé posuzované případy.

86

V této souvislosti mají základní práva zvláštní význam, jak dokazuje věc v původním řízení, kde je v podstatě
nutné nalézt rovnováhu mezi svobodou projevu B. Lindqvist v rámci její práce katechetky a svobodou vykonávat
činnosti přispívající k náboženskému životu na jedné straně a ochranou soukromého života osob, jejichž údaje
B. Lindqvist uvedla na svých webových stránkách, na straně druhé.

87

Orgány a soudy členských států proto musí nejen vykládat své vnitrostátní právo v souladu se směrnicí 95/46,
ale rovněž dbát na to, aby se neopíraly o takový její výklad, jaký by byl v rozporu se základními právy chráněnými
právním řádem Společenství nebo s jinými obecnými zásadami práva Společenství, jako je zásada proporcionality.

88

I když platí, že ochrana soukromého života vyžaduje uplatnění účinných sankcí vůči osobám, které zpracovávají
osobní údaje v rozporu se směrnicí 95/46, musí takové sankce vždy zachovávat zásadu proporcionality. To platí
tím spíše, že rozsah působnosti směrnice 95/46 se jeví být velmi široký a že povinnosti osob, které zpracovávají
osobní údaje, jsou důležité a je jich mnoho.

89

Na základě zásady proporcionality musí předkládající soud vzít v úvahu veškeré okolnosti případu, který mu je
předložen, zejména pak dobu, po niž byly porušovány právní normy provádějící směrnici 95/46, a význam
ochrany vyzrazených údajů pro dotčené osoby.

90

Na šestou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že ustanovení směrnice 95/46 sama o sobě neobsahují omezení,
jež by bylo v rozporu s obecnou zásadou svobody projevu nebo s dalšími právy a svobodami platnými v Evropské
unii, které odpovídají zejména článku 10 EÚLP. Vnitrostátní orgány a soudy, jejichž úkolem je aplikovat
vnitrostátní právní úpravu provádějící směrnici 95/46, musí zajistit spravedlivou rovnováhu mezi dotčenými
právy a zájmy, včetně základních práv chráněných právním řádem Společenství.
K sedmé otázce

91

Podstatou sedmé otázky předkládajícího soudu je, zda členské státy mohou upravit rozsáhlejší ochranu osobních
údajů nebo širší rozsah působnosti, než jaké vyplývají ze směrnice 95/46.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru
92

Švédská vláda tvrdí, že se směrnice 95/46 nespokojuje pouze se stanovením minimálních podmínek ochrany
osobních údajů. Podle ní jsou členské státy v rámci provádění této směrnice do vnitrostátního právního řádu
povinny dosáhnout úrovně ochrany stanovené touto směrnicí a nejsou oprávněny stanovit rozsáhlejší nebo užší
ochranu. Podle švédské vlády je však zapotřebí vzít v úvahu prostor pro uvážení, jakým členské státy v rámci
tohoto provádění směrnice disponují k tomu, aby ve svém vnitrostátním právu upřesnily obecné podmínky
přípustnosti zpracování osobních údajů.

93

Nizozemská vláda tvrdí, že směrnice 95/46 nebrání tomu, aby členské státy upravily v určitých oblastech
rozsáhlejší ochranu. Podle ní vyplývá například z ustanovení článku 10, čl. 11 odst. 1, čl. 14 prvního pododstavce
písm. a), čl. 17 odst. 3, čl. 18 odst. 5 a čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice, že členské státy mohou stanovit širší
ochranu. Podle nizozemské vlády členské státy mohou rovněž uplatnit zásady směrnice 95/46 i na činnosti, které
nespadají do jejího rozsahu působnosti.

94

Komise uvádí, že směrnice 95/46 je založena na článku 100 a Smlouvy a že chce-li určitý členský stát ponechat
nebo zavést právní předpisy, které se od takové harmonizační směrnice odchylují, je povinen tyto právní předpisy
oznámit Komisi v souladu s odstavcem 4 nebo 5 článku 95 ES. Komise proto tvrdí, že členský stát nemůže stanovit
rozsáhlejší ochranu osobních údajů nebo širší rozsah působnosti, než jaké vyplývají z uvedené směrnice.

Odpověď Soudního dvora
95

Směrnice 95/46 má za cíl, jak vyplývá zejména z jejího osmého bodu odůvodnění, učinit úroveň ochrany práv
a svobod osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů rovnocennou ve všech členských státech. Její desátý
bod odůvodnění doplňuje, že sblížení vnitrostátních právních předpisů použitelných v dané oblasti nesmí vést
k oslabení ochrany, kterou zajišťují, ale musí mít naopak za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany ve Společenství.

96

Harmonizace uvedených vnitrostátních právních předpisů tedy není pouze minimální harmonizací, ale vede
k harmonizaci, která je v zásadě úplná. Právě v tomto ohledu má směrnice 95/46 zajistit volný pohyb osobních
údajů a přitom zaručit vysokou úroveň ochrany práv a zájmů osob, jichž se tyto údaje týkají.

97

Platí, že směrnice 95/46 přiznává členským státům v určitých oblastech rozhodovací prostor a že je opravňuje
ponechat nebo zavést zvláštní režimy pro konkrétní situace, o čemž také svědčí značný počet jejích ustanovení.
Takovéto možnosti však musí být využívány způsobem stanoveným směrnicí 95/46 a v souladu s jejím cílem,
kterým je zachování rovnováhy mezi volným pohybem osobních údajů a ochranou soukromého života.

98

Naproti tomu nic nebrání členskému státu v tom, aby působnost vnitrostátních právních předpisů provádějících
ustanovení směrnice 95/46 rozšířil i na oblasti, které nejsou do rozsahu působnosti této směrnice zahrnuty, pokud
tomu nestojí v cestě žádné ustanovení práva Společenství.

99

S ohledem na tyto úvahy je třeba na sedmou otázku odpovědět tak, že opatření přijatá členskými státy k zajištění
ochrany osobních údajů musí být v souladu jak s ustanoveními směrnice 95/46, tak s jejím cílem, kterým je
zachování rovnováhy mezi volným pohybem osobních údajů a ochranou soukromého života. Naproti tomu nic
nebrání členskému státu v tom, aby působnost vnitrostátních právních předpisů provádějících ustanovení
směrnice 95/46 rozšířil i na oblasti, které nejsou do rozsahu působnosti této směrnice zahrnuty, pokud tomu
nestojí v cestě žádné ustanovení práva Společenství.
K nákladům řízení

100

Výdaje vzniklé švédské a nizozemské vládě a vládě Spojeného království, jakož i Komisi a Kontrolnímu
úřadu ESVO, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud
jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před
předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.
Z těchto důvodů
SOUDNÍ DVŮR
o otázkách, které mu byly předloženy usnesením Göta hovrätt ze dne 23. února 2001, rozhodl takto:
1)

Úkon, který spočívá v tom, že se na internetové stránce odkáže na různé osoby, které jsou
identifikovány buď svým jménem, nebo jinými prostředky, například telefonním číslem nebo údaji
o pracovních poměrech a zálibách, je „zcela nebo částečně automatizovaným zpracováním osobních
údajů“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů.
2)

Na takovéto zpracování osobních údajů se nevztahuje žádná z výjimek obsažených v čl. 3 odst. 2
směrnice 95/46.

3)

Údaj o tom, že se určitá osoba zranila na noze a čerpá částečné volno z důvodu nemoci, je osobním
údajem týkajícím se zdraví ve smyslu čl. 8 odst. 1 směrnice 95/46.

4)

K „předání údajů do třetí země“ ve smyslu článku 25 směrnice 95/46 nedochází, když určitá osoba,
která se nachází v členském státě, zařadí osobní údaje na internetovou stránku uloženou u fyzické
nebo právnické osoby, u které jsou hostovány webové stránky, na nichž lze stránku prohlížet, a která
je usazena v tomtéž státě nebo v jiném členském státě, a tyto údaje tak zpřístupní každému, kdo se
připojí na internet, a to i osobám nacházejícím ve třetích zemích.

5)

Ustanovení směrnice 95/46 sama o sobě neobsahují omezení, jež by bylo v rozporu s obecnou zásadou
svobody projevu nebo s dalšími právy a svobodami platnými v Evropské unii, které odpovídají
zejména článku 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě
dne 4. listopadu 1950. Vnitrostátní orgány a soudy, jejichž úkolem je aplikovat vnitrostátní právní
úpravu provádějící směrnici 95/46, musí zajistit spravedlivou rovnováhu mezi dotčenými právy
a zájmy, včetně základních práv chráněných právním řádem Společenství.

6)

Opatření přijatá členskými státy k zajištění ochrany osobních údajů musí být v souladu jak
s ustanoveními směrnice 95/46, tak s jejím cílem, kterým je zachování rovnováhy mezi volným
pohybem osobních údajů a ochranou soukromého života. Naproti tomu nic nebrání členskému státu
v tom, aby působnost vnitrostátních právních předpisů provádějících ustanovení směrnice 95/46
rozšířil i na oblasti, které nejsou do rozsahu působnosti této směrnice zahrnuty, pokud tomu nestojí
v cestě žádné ustanovení práva Společenství.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)
19. října 2016(*)

„Řízení o předběžné otázce – Zpracování osobních údajů – Směrnice 95/46/ES – Článek 2 písm. a) – Článek 7
písm. f) – Pojem ,osobní údaje‘ – Adresy internetového protokolu – Uchovávání poskytovatelem online
mediálních služeb – Vnitrostátní právní úprava, která neumožňuje zohlednit oprávněný zájem správce“

Ve věci C-582/14,
jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím
Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) ze dne 28. října 2014, došlým Soudnímu dvoru dne
17. prosince 2014, v řízení
Patrick Breyer
proti
Bundesrepublik Deutschland,
SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),
ve složení M. Ilešič, předseda senátu, A. Prechal, A. Rosas (zpravodaj), C. Toader a E. Jarašiūnas, soudci,
generální advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,
vedoucí soudní kanceláře: V. Giacobbo-Peyronnel, rada,
s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 25. února 2016,
s ohledem na vyjádření předložená:
–

za P. Breyera M. Starostikem, Rechtsanwalt,

–

za německou vládu A. Lippstreuem a T. Henzem, jako zmocněnci,

–

za rakouskou vládu G. Eberhardem, jako zmocněncem,

–

za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem a C. Vieira Guerra, jako zmocněnci,

–

za Evropskou komisi P. J. O. Van Nuffelem a H. Krämerem, jakož i P. Costa de Oliveira a J. Vondung, jako
zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 12. května 2016,
vydává tento
Rozsudek
1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 2 písm. a) a čl. 7 písm. f) směrnice Evropského
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).

2

Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Patrickem Breyerem a Bundesrepublik Deutschland (Spolková
republika Německo) ve věci zaznamenávání a uchovávání posledně jmenovanou adresy internetového protokolu
(dále jen „IP adresa“) P. Breyera při navštívení posledně uvedeným několika internetových stránek německých
spolkových orgánů.
Právní rámec

Unijní právo
3

Bod 26 odůvodnění směrnice 95/46 zní následovně:
„vzhledem k tomu, že zásady ochrany se musí vztahovat na veškeré informace týkající se identifikované či
identifikovatelné osoby; že pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke všem prostředkům,
které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou osobou pro identifikaci dané osoby; že zásady
ochrany se nevztahují na údaje, které byly anonymizovány tak, že subjekt údajů již není identifikovatelný; že
kodexy chování ve smyslu článku 27 mohou být užitečným nástrojem pro poskytování informací o způsobech,
kterými mohou být údaje anonymizovány a uchovány v podobě, která již neumožňuje identifikaci subjektu údajů“.

4

Článek 1 uvedené směrnice stanoví:
„ 1.
Členské státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a svobod fyzických osob,
zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
2.
Členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy z důvodů
ochrany zajištěné podle odstavce 1.“

5

Článek 2 téže směrnice uvádí:
„Pro účely této směrnice se rozumí:
a)

,osobními údaji‘ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů);
identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem
na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo sociální identity;

b)

,zpracováním osobních údajů‘ (,zpracování‘) jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou
prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání,
uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení
prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování,
výmaz nebo likvidace;

[…]
d)

‚správcem‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účel a prostředky
zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství, je možné
určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo Společenství;

[…]
f)

[…]“

,třetí osobou‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt jiný
než subjekt údajů, než správce, než zpracovatel a než osoby přímo podléhající správci nebo zpracovateli,
které jsou oprávněny ke zpracování údajů;

6

Článek 3 směrnice 95/46, nadepsaný „Oblast působnosti“, stanoví:
„1.
Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, jakož i na
neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.
2.

Tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů:

–

prováděné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství a jsou uvedeny
v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii, a v každém případě na zpracování, které se týká veřejné
bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu (včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato zpracování
spojená s otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva,

[…]“
7

Článek 5 uvedené směrnice stanoví:
„Členské státy upřesní v mezích ustanovení této kapitoly podmínky, za kterých je zpracovávání osobních údajů
zákonné.“

8

Článek 7 téže směrnice zní následovně:
„Členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů může být provedeno pouze pokud:
a)

subjekt údajů nezpochybnitelně udělil souhlas;
nebo

b)

je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, kde je subjekt údajů jednou ze stran, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu;
nebo

c)

je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá správce;
nebo

d)

je nezbytné pro zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů;
nebo

e)

je nezbytné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
správce nebo třetí osoba, které jsou údaje sdělovány;
nebo

f)

9

je nezbytné pro uskutečnění [naplnění] oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou
údaje sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které
vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1.“

Článek 13 odst. 1 směrnice 95/46 stanoví:
„Členské státy mohou přijmout legislativní opatření s cílem omezit rozsah povinností a práv uvedených v čl. 6
odst. 1, v článku 10, v čl. 11 odst. 1 a v článcích 12 a 21, pokud toto omezení představuje opatření nezbytné pro
zajištění:
[…]

d)

předcházení trestným činům a jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo nedodržování deontologických
pravidel pro regulovaná povolání;

[…]“

Německé právo
10

Ustanovení § 12 Telemediengesetz (zákon o online médiích) ze dne 26. února 2007 (BGBl. 2007 I, s. 179, dále jen
„TMG“) stanoví:
„1)
Poskytovatel služeb může shromažďovat a využívat osobní údaje za účelem poskytování online mediálních
služeb pouze tehdy, dovoluje-li to tento zákon nebo jiný právní předpis, který se výslovně týká online médií,
anebo pokud s tím uživatel souhlasil.
2.
Poskytovatel služeb může využívat osobní údaje shromážděné za účelem poskytování online mediálních
služeb pro jiné účely pouze tehdy, dovoluje-li to tento zákon nebo jiný právní předpis, který se výslovně týká
online médií, anebo pokud s tím uživatel souhlasil.
3.
Není-li stanoveno jinak, použijí se v daném případě platná ustanovení na ochranu osobních údajů, i když se
tyto údaje nezpracovávají automatizovanými prostředky.“

11

Ustanovení § 15 TMG stanoví:
„1.
Poskytovatel služeb může shromažďovat a využívat osobní údaje uživatele pouze tehdy, je-li to nezbytné
k tomu, aby bylo umožněno a vyúčtováno využití online mediálních služeb (údaje o využití). Údaji o využití jsou
zejména:
1.

údaje potřebné pro identifikaci uživatele;

2.

údaje týkající se začátku a konce, jakož i rozsahu konkrétního využití a

3.

údaje týkající se online mediálních služeb využitých uživatelem.

2.
Poskytovatel služeb může soustřeďovat údaje o využití v případě téhož uživatele týkající se využití různých
online mediálních služeb, pokud je to nezbytné k provedení vyúčtování s uživatelem.
[…]
4.
Poskytovatel služeb může využívat údaje o použití poté, co uživatel skončil využívání služby, pokud jsou
nezbytné k provedení vyúčtování s uživatelem (údaje o vyúčtování). Za účelem splnění existujících zákonných,
statutárních nebo smluvních lhůt týkajících se dob uchovávání údajů může poskytovatel služeb znepřístupnit
údaje. […]“
12

Podle § 3 odst. 1 Bundesdatenschutzgesetz (spolkový zákon o ochraně údajů) ze dne 20. prosince 1990 (BGBl.
1990 I, s. 2954) jsou „[o]sobními údaji jednotlivé údaje týkající se osobních nebo věcných poměrů identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt údajů). […]“
Spor v původním řízení a předběžné otázky

13

Patrick Breyer navštívil několik internetových stránek německých spolkových orgánů. Na těchto stránkách, jež
jsou veřejně přístupné, poskytují uvedené orgány aktuální informace.

14

S cílem zabránit útokům a umožnit trestněprávní stíhání „útočníků“ jsou v případě většiny těchto stránek všechny
přístupy ukládány do logovacích datových souborů. V těchto souborech se po navštívení uvedených stránek
ukládá název otevíraného souboru nebo internetové stránky, pojmy zadané do vyhledávacího pole, okamžik

požadavku, množství přenesených dat, hlášení o úspěšnosti požadavku a IP adresa počítače, ze kterého je k nim
uskutečňován přístup.
15

IP adresy jsou řady čísel, které jsou přiděleny počítačům připojeným na internet, aby mezi sebou mohly
komunikovat v této síti. Při navštívení internetové stránky je IP adresa počítače, na němž je stránka otevírána,
odeslána na server, na kterém je navštěvovaná stránka uložena. Sdělení této adresy je nezbytné k tomu, aby
mohly být otevírané údaje zprostředkovány správnému příjemci.

16

Kromě toho z předkládacího rozhodnutí a ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, vyplývá, že poskytovatelé
služby internetového připojení přidělují počítačům uživatelů internetu jak „statickou“ IP adresu, tak „dynamickou“
IP adresu, a sice IP adresu, která se při každém novém připojení k internetu mění. Na rozdíl od statických IP adres
neumožňují dynamické IP adresy spojit prostřednictvím veřejně přístupných souborů daný počítač s fyzickým
připojením k síti používané poskytovatelem internetového připojení.

17

Patrick Breyer podal u německých správních soudů žalobu, kterou se domáhá, aby bylo Spolkové republice
Německo zakázáno uchovávat nebo nechat uchovávat třetími osobami po ukončení internetového připojení
k veřejně přístupným stránkám německých spolkových orgánů IP adresu hostitelského systému P. Breyera,
v rozsahu, v němž není toto uchovávání nezbytné k obnovení dostupnosti této online mediální služby v případě
poruchy.

18

Jelikož žaloba podaná P. Breyerem byla v prvním stupni zamítnuta, podal proti zamítavému rozhodnutí odvolání.

19

Odvolací soud toto rozhodnutí částečně změnil. Spolkové republice Německo uložil povinnost zdržet se toho, aby
uchovávala nebo nechala uchovávat třetími osobami po každém ukončení internetového připojení IP adresu
hostitelského systému P. Breyera, která je předávána při otevření posledně uvedeným veřejně přístupných
stránek německých spolkových orgánů, pokud je tato adresa uchovávána ve spojení s datem otevření stránky,
ke kterému se vztahuje, a pokud P. Breyer odhalil během tohoto připojení svou totožnost, a to i v podobě
emailové adresy uvádějící jeho totožnost, v rozsahu, v němž není toto uchovávání nezbytné k obnovení
dostupnosti online mediální služby v případě poruchy.

20

Podle tohoto odvolacího soudu představuje dynamická IP adresa ve spojení s datem otevření stránky, ke kterému
se vztahuje, pokud uživatel dané internetové stránky odhalil během tohoto připojení svou totožnost, osobní údaj,
neboť provozovatel této stránky může identifikovat tohoto uživatele spojením jeho jména s IP adresou jeho
počítače.

21

Uvedený odvolací soud však konstatoval, že není důvodné vyhovět žalobě P. Breyera v jiných situacích.
V případě, že P. Breyer neuvede během internetového připojení svou totožnost, může totiž spojit IP adresu
s konkrétním účastníkem připojení pouze poskytovatel internetového připojení. Naproti tomu v rukou Spolkové
republiky Německo coby poskytovatele online mediálních služeb není IP adresa osobním údajem, a to ani ve
spojení s datem otevření stránky, ke kterému se vztahuje, jelikož tento členský stát nemůže identifikovat
uživatele daných internetových stránek.

22

Patrick Breyer a Spolková republika Německo podali proti rozhodnutí odvolacího soudu opravný prostředek
„Revision“ k Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo). Patrick Breyer se domáhá, aby bylo jeho
návrhu na zákaz vyhověno v plném rozsahu. Spolková republika Německo navrhuje tento návrh zamítnout.

23

Předkládající soud upřesňuje, že dynamické IP adresy počítače P. Breyera uchovávané Spolkovou republikou
Německo jednající v postavení poskytovatele online mediálních služeb představují přinejmenším v kontextu
ostatních údajů ukládaných do logovacích datových souborů jednotlivé údaje týkající se skutečné situace
P. Breyera, jelikož poskytují údaje o tom, že P. Breyer otevřel určité stránky nebo soubory na internetu v určitých
dnech.

24

Takto uchovávané údaje však neumožňují přímo identifikovat P. Breyera. Provozovatelé internetových stránek
dotčených v původním řízení by totiž mohli identifikovat P. Breyera pouze tehdy, kdyby jim jeho poskytovatel
internetového připojení předal informace o identitě tohoto uživatele. Kvalifikace těchto údajů jako „osobních“
proto záleží na tom, zda P. Breyer mohl být identifikován.

25

Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) uvádí, že existuje akademická rozepře ohledně otázky, zda je pro
určení toho, zda je osoba identifikovatelná, třeba vycházet z „objektivního“ kritéria či „relativního“ kritéria.
Důsledkem uplatnění „objektivního“ kritéria by bylo, že takové údaje, jako jsou IP adresy dotčené v původním
řízení, by mohly být po ukončení připojení k daným internetovým stránkám považovány za osobní údaje, a to
i kdyby byla s to identifikovat subjekt údajů pouze třetí osoba, přičemž touto třetí osobou je v projednávaném
případě poskytovatel internetového připojení P. Breyera, který uchoval další údaje umožňující jeho identifikaci
prostřednictvím uvedených IP adres. Podle „relativního“ kritéria by takové údaje mohly být považovány za osobní
u takového subjektu, jako je poskytovatel internetového připojení P. Breyera, neboť umožňují přesně určit
totožnost uživatele (v tomto ohledu viz rozsudek ze dne 24. listopadu 2011, Scarlet Extended, C-70/10,
EU:C:2011:771, bod 51), avšak nikoli u jiného subjektu, jako je provozovatel internetových stránek navštívených
P. Breyerem, vzhledem k tomu, že tento provozovatel nemá v případě, že P. Breyer neodhalil během připojení
k těmto stránkám svou totožnost, informace nezbytné k jeho identifikaci bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

26

V případě, že by dynamické IP adresy počítače P. Breyera musely být považovány ve spojení s datem otevření
stránky, ke kterému se vážou, za osobní údaje, předkládající soud se táže, zda je uchovávání těchto IP adres po
ukončení tohoto připojení povoleno podle čl. 7 písm. f) téže směrnice.

27

V této souvislosti Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) upřesňuje, že poskytovatelé online mediálních služeb
mohou podle § 15 odst. 1 TMG shromažďovat a využívat osobní údaje uživatele pouze tehdy, je-li to nezbytné
k tomu, aby bylo umožněno a vyúčtováno využití těchto služeb. Kromě toho předkládající soud uvádí, že podle
Spolkové republiky Německo je uchovávání uvedených údajů nezbytné k zajištění bezpečnosti a správného
fungování stránek v rámci online mediálních služeb, které zpřístupňuje veřejnosti, přičemž umožňuje zejména
rozpoznat počítačové útoky zvané „útoky ‚Denial-of-Service‘ “, jejichž cílem je ochromit fungování těchto stránek
cíleným a koordinovaným zahlcením jednotlivých internetových serverů velkým množstvím žádostí o informace,
a bojovat proti těmto útokům.

28

Podle předkládajícího soudu mohou být za předpokladu a v rozsahu, v němž je nezbytné, aby poskytovatel online
mediálních služeb přijal opatření k boji proti takovým útokům, tato opatření pokládána za nezbytná k tomu, aby
bylo „umožněno [...] využití online mediálních služeb“ podle § 15 TMG. V právní nauce je však převážně zastáván
názor, že zaprvé shromažďování a používání osobních údajů uživatele internetové stránky je povoleno pouze
k umožnění konkrétního využití této stránky a zadruhé tyto údaje musí být smazány po ukončení daného
připojení, nejsou-li potřeba pro účely vyúčtování. Tento restriktivní výklad § 15 odst. 1 TMG však brání tomu, aby
uchovávání IP adres bylo obecně povoleno k zajištění bezpečnosti a správného fungování online medií.

29

Předkládající soud se zabývá otázkou, zda je posledně uvedený výklad, jenž je výkladem zastávaným odvolacím
soudem, v souladu s čl. 7 písm. f) směrnice 95/46, s ohledem zejména na kritéria vytýčená Soudním dvorem
v bodě 29 a násl. rozsudku ze dne 24. listopadu 2011, ASNEF a FECEMD (C-468/10 a C-469/10, EU:C:2011:777).

30

Za těchto podmínek se Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu
dvoru následující předběžné otázky:
„1)

Musí být čl. 2 písm. a) směrnice 95/46 vykládán v tom smyslu, že IP adresa, kterou poskytovatel [online
mediálních] služeb uchovává v souvislosti s přístupem na svou internetovou stránku, pro něj představuje
osobní údaj již tehdy, když má třetí osoba (v tomto případě poskytovatel přístupu) k dispozici další
informace potřebné k identifikaci subjektu údajů?

2)

Brání čl. 7 písm. f) [této směrnice] ustanovení vnitrostátního práva, podle něhož může poskytovatel [online
mediálních] služeb shromažďovat a používat osobní údaje uživatele bez jeho svolení pouze tehdy, je-li to
nezbytné k tomu, aby bylo umožněno a vyúčtováno konkrétní využití online služby příslušným uživatelem,
a podle něhož cíl spočívající v zajištění obecné funkčnosti online služby nemůže odůvodnit použití údajů
poté, co uživatel skončil konkrétní využití služby?“

K předběžným otázkám

K první otázce

31

Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 2 písm. a) směrnice 95/46 musí být vykládán v tom
smyslu, že dynamická IP adresa, kterou poskytovatel online mediálních služeb uchovává v souvislosti s přístupem
osoby na internetovou stránku, kterou tento poskytovatel zpřístupnil veřejnosti, pro uvedeného poskytovatele
představuje osobní údaj ve smyslu tohoto ustanovení, pokud má k dispozici další informace potřebné
k identifikaci této osoby jedině třetí subjekt, v projednávaném případě poskytovatel internetového připojení.

32

Podle uvedeného ustanovení se „osobními údaji“ rozumí „veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné osobě (subjekt údajů)“. Podle tohoto ustanovení se identifikovatelnou osobou rozumí osoba,
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více
zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální identity.

33

Úvodem je třeba poukázat na to, že v bodě 51 rozsudku ze dne 24. listopadu 2011, Scarlet Extended (C-70/10,
EU:C:2011:771), který se týkal zejména výkladu téže směrnice, Soudní dvůr v podstatě učinil závěr, že IP adresy
internetových uživatelů jsou chráněnými osobními údaji, neboť umožňují přesně určit totožnost těchto uživatelů.

34

Tento závěr Soudního dvora se však týkal případu, v němž shromažďování a identifikování IP adres internetových
uživatelů bylo prováděno poskytovateli služby připojení k internetu.

35

V projednávaném případě se však první otázka týká situace, v níž poskytovatel online mediálních služeb, a sice
Spolková republika Německo, uchovává IP adresy uživatelů internetové stránky, kterou tento poskytovatel služeb
zpřístupnil veřejnosti, aniž měl k dispozici další informace potřebné k identifikaci těchto uživatelů.

36

Mimoto je nesporné, že IP adresami, na které odkazuje předkládající soud, jsou „dynamické“ IP adresy, a sice
dočasné adresy, jež jsou přidělovány při každém internetovém připojení a nahrazovány při dalších připojeních,
a nikoli „statické“ IP adresy, jež jsou neměnné a umožňují trvalou identifikaci zařízení připojeného k síti.

37

První otázka položená předkládajícím soudem je založena na předpokladu, podle kterého zaprvé údaje spočívající
v dynamické IP adrese, jakož i v datu a hodině připojení k internetové stránce z této IP adresy, uchovávané
poskytovatelem online mediálních služeb, samy o sobě nedávají tomuto poskytovateli možnost identifikovat
uživatele, který navštívil tuto internetovou stránku během tohoto připojení, a zadruhé poskytovatel
internetového připojení má k dispozici další informace, které mu v případě spojení s touto IP adresou umožňují
určit totožnost uvedeného uživatele.

38

V této souvislosti je třeba nejprve poukázat na to, že je nesporné, že dynamická IP adresa nepředstavuje
informaci o „identifikované osobě“, jelikož taková adresa přímo neodhaluje totožnost fyzické osoby, která je
majitelem počítače, ze kterého byla navštívena internetová stránka, ani totožnost jiné osoby, která mohla tento
počítač používat.

39

Dále za účelem určení, zda dynamická IP adresa představuje v případě uvedeném v bodě 37 tohoto rozsudku
osobní údaj ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 96/45 pro poskytovatele online mediálních služeb, je třeba ověřit,
zda taková IP adresa, jakou uchovává takový poskytovatel, může být kvalifikována jako informace
o „identifikovatelné osobě“, pokud má poskytovatel internetového připojení tohoto uživatele k dispozici další
informace potřebné k identifikaci uživatele internetové stránky, kterou tento poskytovatel služeb zpřístupnil
veřejnosti.

40

V tomto ohledu ze znění čl. 2 písm. a) směrnice 95/46 vyplývá, že identifikovatelnou osobou se rozumí osoba,
kterou lze identifikovat nejen přímo, nýbrž i nepřímo.

41

Skutečnost, že unijní normotvůrce použil výraz „nepřímo“, naznačuje, že k tomu, aby mohla být informace
kvalifikována jako osobní údaj, není nutné, aby tato informace sama o sobě umožňovala identifikovat subjekt
údajů.

42

Mimoto bod 26 odůvodnění směrnice 95/46 uvádí, že pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba
přihlédnout ke všem prostředkům, které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou osobou
pro identifikaci dané osoby.

43

Jelikož tento bod odůvodnění odkazuje na prostředky, které mohou být rozumně použity jak správcem, tak
„jakoukoli jinou osobou“, znění tohoto bodu odůvodnění nasvědčuje tomu, že aby určitý údaj mohl být
kvalifikován jako „osobní údaj“ ve smyslu čl. 2 písm. a) uvedené směrnice, není požadováno, aby se všechny
informace umožňující identifikovat subjekt údajů musely nacházet v rukách jediné osoby.

44

Skutečnost, že další informace potřebné k identifikaci uživatele internetové stránky nemá k dispozici
poskytovatel online mediálních služeb, nýbrž poskytovatel internetového připojení tohoto uživatele, tedy nemůže
vyloučit, že dynamické IP adresy uchovávané poskytovatelem online mediálních služeb představují pro tohoto
poskytovatele osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46.

45

Je nicméně třeba určit, zda možnost spojení dynamické IP adresy s uvedenými dalšími informacemi, které má
k dispozici tento poskytovatel internetového připojení, představuje prostředek, který může být rozumně použit
pro identifikaci subjektu údajů.

46

Jak uvedl generální advokát v bodě 68 svého stanoviska, nejedná se o situace, kdy by identifikace subjektu údajů
byla zakázána zákonem nebo by byla prakticky neproveditelná, například z důvodu skutečnosti, že by vyžadovala
nepřiměřené úsilí z časového hlediska a z hlediska ekonomických a lidských zdrojů, takže riziko identifikace by se
ve skutečnosti jevilo bezvýznamné.

47

Předkládající soud přitom v předkládacím rozhodnutí sice upřesňuje, že německé právo neumožňuje
poskytovateli internetového připojení přímo předat poskytovateli online mediálních služeb další informace
potřebné k identifikaci subjektu údajů, avšak patrně existují, s výhradou ověření, která musí v tomto ohledu
provést uvedený soud, právní prostředky umožňující poskytovateli online mediálních služeb obrátit se zejména
v případě kybernetických útoků na příslušný orgán za účelem, aby podnikl kroky nezbytné k získání těchto
informací od poskytovatele internetového připojení a k zahájení trestních stíhání.

48

Poskytovatel online mediálních služeb má tedy patrně prostředky, které mohou být rozumně použity, aby nechal
s pomocí jiných osob, a sice příslušného orgánu a poskytovatele internetového připojení, identifikovat subjekt
údajů na základě uchovaných IP adres.

49

S ohledem na výše uvedené je třeba na první otázku odpovědět, že čl. 2 písm. a) směrnice 95/46 musí být
vykládán v tom smyslu, že dynamická IP adresa, kterou poskytovatel online mediálních služeb uchovává
v souvislosti s přístupem osoby na internetovou stránku, kterou tento poskytovatel zpřístupnil veřejnosti, pro
uvedeného poskytovatele představuje osobní údaj ve smyslu tohoto ustanovení, pokud má k dispozici právní
prostředky, které mu umožňují nechat identifikovat subjekt údajů díky dalším informacím, kterými disponuje
poskytovatel internetového připojení tohoto subjektu.

K druhé otázce
50

Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 musí být vykládán v tom
smyslu, že brání právní úpravě členského státu, podle níž může poskytovatel online mediálních služeb
shromažďovat a používat osobní údaje týkající se uživatele těchto služeb bez jeho svolení pouze tehdy, je-li toto
shromažďování či používání nezbytné k tomu, aby bylo umožněno a vyúčtováno konkrétní využití uvedených
služeb tímto uživatelem, aniž by cíl spočívající v zajištění obecné funkčnosti těchto služeb mohl odůvodnit použití
uvedených údajů poté, co uživatel ukončil využívání těchto služeb.

51

Před zodpovězením této otázky je třeba určit, zda zpracování osobních údajů dotčených v původním řízení, a sice
dynamických IP adres uživatelů některých internetových stránek německých spolkových orgánů, není vyloučeno
z působnosti směrnice 95/46 na základě čl. 3 odst. 2 první odrážky této směrnice, podle kterého se uvedená
směrnice nevztahuje na zpracování osobních údajů, jejichž předmětem jsou zejména činnosti státu v oblasti
trestního práva.

52

V této souvislosti je třeba připomenout, že činnosti příkladmo zmíněné uvedeným ustanovením jsou v každém
případě činnostmi vlastními státům nebo státním orgánům a nesouvisejícími s oblastmi činnosti jednotlivců (viz
rozsudky ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, bod 43, a ze dne 16. prosince 2008,
Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 41).

53

S výhradou ověření, která musí v tomto ohledu provést uvedený soud, se přitom ve věci v původním řízení jeví,
že německé spolkové orgány, které poskytují online mediální služby a jsou správci dynamických IP adres, jednají
i přes své postavení orgánů veřejné moci v postavení jednotlivců a mimo rámec činností státu v oblasti trestního
práva.

54

Je tudíž třeba určit, zda taková právní úprava členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení,
je slučitelná s čl. 7 písm. f) směrnice 95/46.

55

V této souvislosti je třeba připomenout, že vnitrostátní právní úprava dotčená v původním řízení, vykládaná
v restriktivním smyslu uváděném předkládajícím soudem, dovoluje shromažďování a používání osobních údajů
týkajících se uživatele uvedených služeb bez jeho svolení pouze tehdy, je-li to nezbytné k tomu, aby bylo
umožněno a vyúčtováno konkrétní využití online služeb dotčeným uživatelem, aniž by cíl spočívající v zajištění
obecné funkčnosti online služeb mohl odůvodnit použití uvedených údajů poté, co uživatel skončil využití těchto
služeb.

56

Podle čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 je zpracování osobních údajů zákonné, pokud „je nezbytné pro uskutečnění
[naplnění] oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje sdělovány, za podmínky, že
nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1“ této
směrnice.

57

Je třeba připomenout, že Soudní dvůr rozhodl, že článek 7 uvedené směrnice stanoví taxativní a omezující výčet
případů, v nichž lze zpracování osobních údajů považovat za zákonné, a že členské státy nemohou doplnit nové
zásady pro oprávněné zpracování osobních údajů, obsažené v uvedeném článku, ani upravovat další požadavky,
které by pozměnily dosah některé ze šesti zásad zakotvených v tomto článku (v tomto smyslu viz rozsudek ze
dne 24. listopadu 2011, ASNEF a FECEMD, C-468/10 a C-469/10, EU:C:2011:777, body 30 a 32).

58

I když článek 5 směrnice 95/46 zajisté opravňuje členské státy k tomu, aby v mezích kapitoly II této směrnice,
a tedy jejího článku 7, upřesnily podmínky, za kterých je zpracování osobních údajů zákonné, prostor pro uvážení,
který mají členské státy na základě uvedeného článku 5, lze využít pouze v souladu s cílem sledovaným uvedenou
směrnicí, spočívajícím v zachování rovnováhy mezi volným pohybem osobních údajů a ochranou soukromí.
Členské státy nemohou na základě článku 5 téže směrnice zavést jiné zásady pro oprávněné zpracování osobních
údajů, než jsou zásady uvedené v jejím článku 7, ani pozměnit prostřednictvím dalších požadavků rozsah šesti
zásad upravených v uvedeném článku 7 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. listopadu 2011, ASNEF
a FECEMD, C-468/10 a C-469/10, EU:C:2011:777, body 33, 34 a 36).

59

V projednávaném případě je zjevné, že kdyby byl § 15 TMG vykládán restriktivním způsobem zmíněným v bodě
55 tohoto rozsudku, měl by omezenější rozsah, než je rozsah zásady stanovené v čl. 7 písm. f) směrnice 95/46.

60

Zatímco totiž čl. 7 písm. f) uvedené směrnice obecně odkazuje na „uskutečnění [naplnění] oprávněných zájmů
správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje sdělovány“, ustanovení § 15 TMG opravňuje poskytovatele
služeb shromažďovat a využívat osobní údaje uživatele pouze tehdy, je-li to nezbytné k tomu, aby bylo umožněno
a vyúčtováno konkrétní využití online služeb. Ustanovení § 15 TMG tak obecně brání uchovávání po skončení
využití online mediálních služeb osobních údajů, aby bylo zajištěno využívání těchto služeb. Německé spolkové
orgány, které poskytují online mediální služby, by přitom mohly mít oprávněný zájem rovněž na tom, aby zajistily
správné fungování svých internetových stránek, jež jsou veřejně přístupné, a to i po ukončení jednotlivých
přístupů k nim.

61

Jak uvedl generální advokát v bodech 100 a 101 svého stanoviska, taková vnitrostátní právní úprava se
neomezuje pouze na to, že by upřesňovala v souladu s článkem 5 směrnice 95/46 pojem „oprávněný zájem“
uvedený v čl. 7 písm. f) této směrnice.

62

V této souvislosti je třeba rovněž připomenout, že čl. 7 písm. f) uvedené směrnice brání tomu, aby členský stát
vyloučil kategorickým a obecným způsobem možnost zpracování určitých kategorií osobních údajů a neumožnil
vyvážení proti sobě stojících práv a zájmů v konkrétním případě. Členský stát tedy nemůže pro tyto kategorie
předepisovat s konečnou platností výsledek vyvážení proti sobě stojících práv a zájmů, aniž by připouštěl odlišný
výsledek z důvodu zvláštních okolností konkrétního případu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. listopadu
2011, ASNEF a FECEMD, C-468/10 a C-469/10, EU:C:2011:777, body 47 a 48).

63

Taková právní úprava, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, přitom omezuje, pokud jde o zpracování
osobních údajů uživatelů stránek v rámci online mediálních služeb, rozsah zásady stanovené v čl. 7 písm. f)
směrnice 95/46 tím, že vylučuje, aby cíl spočívající v zajištění obecné funkčnosti uvedených online služeb mohl
být předmětem vážení se zájmem nebo základními právy a svobodami těchto uživatelů, které v souladu s tímto
ustanovením vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1 této směrnice.

64

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba na druhou otázku odpovědět, že čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 musí být
vykládán v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, podle níž může poskytovatel online mediálních
služeb shromažďovat a používat osobní údaje týkající se uživatele těchto služeb bez jeho svolení pouze tehdy, jeli toto shromažďování či používání nezbytné k tomu, aby bylo umožněno a vyúčtováno konkrétní využití
uvedených služeb tímto uživatelem, aniž by cíl spočívající v zajištění obecné funkčnosti těchto služeb mohl
odůvodnit použití uvedených údajů poté, co uživatel ukončil využívání těchto služeb.
K nákladům řízení

65

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke
sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud
Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se
nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:
1)

Článek 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí
být vykládán v tom smyslu, že dynamická adresa internetového protokolu, kterou poskytovatel
online mediálních služeb uchovává v souvislosti s přístupem osoby na internetovou stránku, kterou
tento poskytovatel zpřístupnil veřejnosti, pro uvedeného poskytovatele představuje osobní údaj ve
smyslu tohoto ustanovení, pokud má k dispozici právní prostředky, které mu umožňují nechat
identifikovat subjekt údajů díky dalším informacím, kterými disponuje poskytovatel internetového
připojení tohoto subjektu.

2)

Článek 7 písm. f) směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že brání právní úpravě členského
státu, podle níž může poskytovatel online mediálních služeb shromažďovat a používat osobní údaje
týkající se uživatele těchto služeb bez jeho svolení pouze tehdy, je-li toto shromažďování či používání
nezbytné k tomu, aby bylo umožněno a vyúčtováno konkrétní využití uvedených služeb tímto
uživatelem, aniž by cíl spočívající v zajištění obecné funkčnosti těchto služeb mohl odůvodnit použití
uvedených údajů poté, co uživatel ukončil využívání těchto služeb.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)
5. června 2018(*)

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 95/46/ES – Osobní údaje – Ochrana fyzických osob v souvislosti se
zpracováním těchto údajů – Příkaz deaktivovat stránku Facebook (fanouškovskou stránku), která umožňuje
shromažďování a zpracovávání určitých údajů týkajících se návštěvníků této stránky – Článek 2 písm. d) –
Správce osobních údajů – Článek 4 – Použitelné vnitrostátní právo – Článek 28 – Vnitrostátní orgány dozoru –
Pravomoci těchto orgánů zasáhnout“

Ve věci C-210/16,
jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím
Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správní soud, Německo) ze dne 25. února 2016, došlým Soudnímu dvoru
dne 14. dubna 2016, v řízení
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
proti
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH,
za přítomnosti:
Facebook Ireland Ltd,
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
SOUDNÍ DVŮR (velký senát),
ve složení K. Lenaerts, předseda, A. Tizzano (zpravodaj), místopředseda, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz,
A. Rosas, J. Malenovský a E. Levits, předsedové senátů, E. Juhász, A. Borg Barthet, F. Biltgen, K. Jürimäe,
C. Lycourgos, M. Vilaras a E. Regan, soudci,
generální advokát: Y. Bot,
vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,
S přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 27. června 2017,
S ohledem na vyjádření předložená:
–

za Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein U. Karpensteinem a M. Kottmannem,
Rechtsanwälte,

–

za Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH C. Wolffem, Rechtsanwalt,

–

za Facebook Ireland Ltd C. Eggersem, H.-G. Kamannem a M. Braunem, Rechtsanwälte, jakož i I. Peregem,
avvocato,

–

za německou vládu J. Möllerem, jako zmocněncem,

–

za belgickou vládu L. Van den Broeck a C. Pochet, jakož i P. Cottinem a J.-C. Halleuxem, jako zmocněnci,

–

za českou vládu M. Smolkem a J. Vláčilem, jakož i L. Březinovou, jako zmocněnci,

–

za Irsko M. Browne, L. Williams, E. Creedon a G. Gilmore, jakož i A. Joycem, jako zmocněnci,

–

za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s P. Gentilim, avvocato dello Stato,

–

za nizozemskou vládu C. S. Schillemans a M. K. Bulterman, jako zmocněnkyněmi,

–

za finskou vládu J. Heliskoskim, jako zmocněncem,

–

za Evropskou komisi H. Krämerem a D. Nardim, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 24. října 2017,
vydává tento
Rozsudek
1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze
dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).

2

Tato žádost byla předložena ve sporu mezi Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
(zemský úřad pro ochranu údajů Šlesvicko-Holštýnska) (dále jen „ULD“) a Wirtschaftsakademie SchleswigHolstein GmbH, soukromou společností specializovanou v oblasti vzdělávání (dále jen „Wirtschaftsakademie“) ve
věci legality příkazu vydaného ULD vůči posledně uvedené, kterým jí bylo uloženo, aby deaktivovala svou
fanouškovskou stránku umístěnou na sociální síti Facebook (dále jen „Facebook“).
Právní rámec

Unijní právo
3

Body 10, 18, 19 a 26 odůvodnění směrnice 95/46 uvádějí:
(10) vzhledem k tomu, že předmětem vnitrostátních právních předpisů o zpracování osobních údajů je chránit
základní práva a svobody, zejména právo na soukromí uznané v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod i v obecných zásadách práva [Unie]; že z tohoto důvodu sblížení těchto
právních předpisů nesmí vést k oslabení ochrany, kterou zajišťují, ale musí mít naopak za cíl zajištění
vysoké úrovně ochrany v [Unii];
[...]
(18) vzhledem k tomu, že z důvodu zamezení případům, kdy jednotlivcům nebude poskytnuta ochrana, která jim
je zaručena na základě této směrnice, je nezbytné, aby veškeré zpracování osobních údajů uskutečněné
v [Unii] dodržovalo právní předpisy některého členského státu; že v této souvislosti je třeba podřídit
zpracování údajů prováděné v rámci povinností správce, který je usazen v členském státě, právním
předpisům tohoto státu;
(19) vzhledem k tomu, že usazení na území členského státu předpokládá účinný [efektivní] a skutečný výkon
činnosti prostřednictvím stálého zařízení; že právní forma takové provozovny, ať jde o pobočku nebo
dceřinou společnost s vlastní právní subjektivitou, není z tohoto hlediska rozhodující; že pokud je stejný
správce usazen na území několika členských států, zejména prostřednictvím dceřiné společnosti, musí
zajistit, aby všechny provozovny plnily povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy, které se
vztahují na jejich činnost, zejména s cílem vyloučit jejich obcházení;

[…]
(26) vzhledem k tomu, že zásady ochrany se musí vztahovat na veškeré informace týkající se identifikované či
identifikovatelné osoby; že pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke všem
prostředkům, které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou osobou pro identifikaci
dané osoby; že zásady ochrany se nevztahují na údaje, které byly anonymizovány tak, že subjekt údajů již
není identifikovatelný; […]“.
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Článek 1 směrnice 95/46, nadepsaný „Předmět směrnice“, stanoví:
„1.
Členské státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a svobod fyzických osob,
zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
2.
Členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy z důvodů
ochrany zajištěné podle odstavce 1.“
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Článek 2 této směrnice, nadepsaný „Definice“, zní takto:
„Pro účely této směrnice se rozumí:
[…]
b)

‚zpracováním osobních údajů‘ (‚zpracování‘) jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou
prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání,
uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení
prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování,
výmaz nebo likvidace;

[...]
d)

‚správcem‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účel a prostředky
zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či [Unie], je možné určit
správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo [Unie];

e)

‚zpracovatelem‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt,
který zpracovává osobní údaje pro správce;

f)

‚třetí osobou‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt jiný
než subjekt údajů, než správce, než zpracovatel a než osoby přímo podléhající správci nebo zpracovateli,
které jsou oprávněny ke zpracování údajů;

[...]“
6

Článek 4 uvedené směrnice, nadepsaný „Použitelné vnitrostátní právo“, v odstavci 1 stanoví:
„Každý členský stát použije na zpracování osobních údajů vnitrostátní ustanovení, která přijme na základě této
směrnice, pokud:
a)

zpracování je prováděno v rámci činností provozovny správce na území členského státu; pokud je stejný
správce usazen na území několika členských států, musí přijmout opatření nezbytná pro dodržování
povinností stanovených použitelným vnitrostátním právem každou ze svých provozoven;

b)

správce není usazen na území členského státu, ale v místě, kde se vnitrostátní právní předpisy daného
členského státu uplatňují na základě mezinárodního práva veřejného;

c)
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správce není usazen na území [Unie] a používá za účelem zpracování osobních údajů prostředků,
automatizovaných či nikoli, umístěných na území zmíněného členského státu, ledaže jsou tyto prostředky
použity pouze pro účely tranzitu přes území [Unie]. “

Článek 17 směrnice 95/46, nadepsaný „Bezpečnost zpracování“, v článcích 1 a 2 stanoví:
„1.
Členské státy stanoví, že správce musí přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu
osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému
sdělování nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje předávání údajů v síti, jakož i proti jakékoli jiné
podobě nedovoleného zpracování.
Tato opatření mají zajistit, s ohledem na stav techniky a na náklady na jejich provedení, přiměřenou úroveň
bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být chráněny.
2.
Členské státy stanoví, že správce, pokud je toto zpracování prováděno na jeho účet, si musí zvolit
zpracovatele poskytujícího dostatečné záruky s ohledem na technická bezpečnostní opatření a organizační
opatření usměrňující zpracování, jež má být provedeno, a že musí dbát na dodržování těchto opatření.“
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Článek 24 této směrnice, nadepsaný „Sankce“, stanoví:
„Členské státy přijmou vhodná opatření, kterými zajistí uplatňování ustanovení této směrnice, a zejména určí
sankce, které se uplatní v případě porušení předpisů přijatých na základě této směrnice.“
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Článek 28 uvedené směrnice, nadepsaný „Orgán dozoru“, zní takto:
„1.
Každý členský stát pověří jeden nebo několik orgánů veřejné moci na svém území dohledem nad
dodržováním předpisů přijatých členskými státy na základě této směrnice.
Tyto orgány plní úkoly, kterými jsou pověřeny, zcela nezávisle.
2.
Každý členský stát zajistí, aby orgány dozoru byly konzultovány při vypracovávání správních opatření nebo
předpisů týkajících se ochrany práv a svobod osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
3.

Každý orgán dozoru má zejména:

–

pravomoci provádět šetření, jako například pravomoc přístupu k údajům, které jsou předmětem
zpracování, a shromažďovat veškeré informace nezbytné pro splnění svého úkolu dozoru;

–

pravomoci účinně zasáhnout, jako například zaujmout stanovisko před zahájením zpracování v souladu
s článkem 20 a zajistit vhodné zveřejnění těchto stanovisek nebo pravomoc nařídit blokování, výmaz nebo
zničení údajů nebo dočasně nebo trvale zakázat zpracování nebo pravomoc zaslat správci upozornění či
napomenutí nebo pravomoc obrátit se na parlament členského státu či na jiné politické orgány;

–

pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této
směrnice nebo pravomoc oznámit tato porušení soudním orgánům.

Proti rozhodnutím orgánu dozoru, která dala vzniknout stížnostem, je možné využít opravný prostředek k soudu.
[...]
6.
Nezávisle na vnitrostátním právu, které se použije na dané zpracování, je orgán dozoru oprávněn vykonávat
na území vlastního členského státu pravomoci, které mu byly uděleny v souladu s odstavcem 3. Každý orgán
může být vyzván, aby vykonával své pravomoci na žádost orgánu jiného členského státu.
Orgány dozoru vzájemně spolupracují v míře nezbytné pro plnění svých úkolů, zejména výměnou veškerých
užitečných informací.

[...]“

Německé právo
10

V § 3 odst. 7 Bundesdatenschutzgesetz (spolkový zákon o ochraně údajů), ve znění použitelném na skutkový stav
věci v původním řízení (dále jen „BDSG“), se stanoví:
„Správcem se rozumí jakákoliv osoba nebo subjekt, který pro sebe shromažďuje, zpracovává nebo používá osobní
údaje nebo toto činí prostřednictvím jiných osob na základě zmocnění.“
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Ustanovení § 11 BDSG, nadepsané „Shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů prostřednictvím
jiných zmocněných osob“, stanoví:
„1) Pokud jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovány nebo používány jinými osobami na základě zmocnění,
zmocnitel odpovídá za dodržení ustanovení tohoto zákona a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů. [...]
2) Zpracovatel musí být pečlivě vybrán mimo jiné s ohledem na jím přijatá technická a organizační opatření.
Smlouva o zpracování osobních údajů musí mít písemnou formu, v níž musí být podrobně uvedeny tyto
náležitosti: [...]
Správce udělující zmocnění ke zpracování se musí před zahájením zpracování a následně pravidelně ujistit o tom,
že zpracovatel dodržuje jím přijatá technická a organizační opatření. O výsledku je třeba učinit záznam.
[...]“
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Ustanovení § 38 odst. 5 BDSG stanoví:
„Orgán dozoru může s cílem zajistit dodržování tohoto zákona a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů
přijmout opatření za účelem nápravy zjištěných porušení při shromažďování, zpracování nebo používání osobních
údajů nebo technických či organizačních nedostatků. V případě závažných porušení nebo pochybení, zejména
těch, jež jsou spojena s mimořádným ohrožením práva na soukromí, může tento orgán zakázat shromažďování,
zpracování nebo používání nebo uplatnění určitých postupů, pokud nejsou v rozporu s příkazem podle první věty
a přes uložení peněžité pokuty v přiměřené době odstraněna porušení nebo nedostatky. Pokud nemá tento orgán
k plnění svých úkolů nezbytné odborné nebo spolehlivé znalosti, může věc postoupit inspektorovi ochrany údajů.“

13

Ustanovení § 12 Telemediengesetz (zákon o službách elektronických informací a komunikací) ze dne 26. února
2007 (BGBl. 2007 I, s. 179, dále jen „TMG“) stanoví:
„1) Poskytovatel služeb může shromažďovat a používat osobní údaje za účelem poskytování služeb elektronických
informací a komunikací pouze tehdy, dovoluje-li to tento zákon nebo jiný právní předpis, který se týká výslovně
služeb elektronických informaci a komunikací, anebo pokud s tím uživatel souhlasil.
[...]
3) Není-li stanoveno jinak, platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů se použijí i tehdy, když tyto
údaje nejsou zpracovávány automatizovaně.“
Spor v původním řízení a předběžné otázky
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Wirtschaftsakademie poskytuje služby vzdělávání prostřednictvím fanouškovské stránky umístěné na Facebooku.
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Fanouškovské stránky jsou uživatelskými účty, které mohou jednotlivci nebo podniky nastavit na Facebooku. Za
tímto účelem může autor fanouškovské stránky poté, co se zaregistruje u Facebooku, využít platformu
provozovanou Facebookem k tomu, aby se prezentoval uživatelům této sociální sítě a osobám, které tuto stránku
navštíví, a šířil na mediálním trhu sdělení všeho druhu a názory. Správci fanouškovských stránek mohou získávat
anonymní statistické údaje o návštěvnících těchto stránek za pomoci funkce nazvané Facebook Insight, kterou

jim zdarma poskytuje Facebook za nezměnitelných podmínek použití. Tyto údaje jsou shromažďovány za pomoci
záznamových souborů (dále jen „soubory cookies“), kdy každý z těchto souborů obsahuje jedinečný kód uživatele,
který je aktivní po dobu dvou let a Facebook jej ukládá na pevný disk počítače nebo jiný nosič návštěvníka
fanouškovské stránky. Kód uživatele, který lze propojit s údaji o připojení uživatelů zaregistrovaných na
Facebooku, je shromážděn a zpracován v okamžiku otevření fanouškovských stránek. V tomto ohledu
z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že Wirtschaftsakademie ani společnost Facebook Ireland Ltd přinejmenším
v období relevantním pro původní řízení neinformovaly o operaci uložení a funkci tohoto souboru cookie ani
následném zpracování údajů.
16

Rozhodnutím ze dne 3. listopadu 2011 (dále jen „napadené rozhodnutí“) ULD v postavení orgánu dozoru podle
článku 28 směrnice 95/46, jehož úkolem je vykonávat dozor nad uplatňováním ustanovení, která přijala Spolková
republika Německo podle této směrnice, na území spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, nařídil podle čl. 38 odst. 5
první věty BDSG deaktivaci fanouškovské stránky, jež byla vytvořena na Facebooku na adrese
www.facebook.com/wirtschaftsakademie, pod sankcí uložení pokuty v případě nesplnění tohoto příkazu ve
stanovené lhůtě, neboť Wirtschaftsakademie ani Facebook neinformovaly návštěvníky této fanouškovské stránky
o tom, že posledně uvedená společnost shromažďuje prostřednictvím souborů cookies informace osobní povahy,
které se týkají návštěvníků, a že tyto informace následně zpracovávají. Wirtschaftsakademie podala proti tomuto
rozhodnutí stížnost, ve které v podstatě tvrdila, že s ohledem na použitelné právní předpisy týkající se ochrany
údajů nenesla odpovědnost za zpracování údajů prováděné Facebookem ani za soubory cookies nainstalované
Facebookem .
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Rozhodnutím ze dne 16. prosince 2011 ULD tuto stížnost zamítl, když měl za to, že na základě § 3 odst. 3 bodu 4
a § 12 odst. 1 TMG, ve spojení s § 3 odst. 7 BDSGM byla založena odpovědnost Wirtschaftsakademie jakožto
poskytovatele služeb. ULD uvedl, že vytvořením této fanouškovské stránky Wirtschaftsakademie aktivně
a dobrovolně přispěla ke shromažďování osobních údajů týkajících se návštěvníků této fanouškovské stránky ze
strany Facebooku, přičemž tyto údaje mohla využívat prostřednictvím statistických výkazů, jež jí poskytla
společnost Facebook.
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Wirtschaftsakademie podala proti tomuto rozhodnutí žalobu k Verwaltungsgericht (správní soud, Německo), v níž
tvrdila, že zpracování osobních údajů Facebookem jí nelze přičítat a že ani nezmocnila Facebook ve smyslu § 11
BDSG ke zpracování údajů, které by kontrolovala nebo které by mohla ovlivnit. Wirtschaftsakademie z toho
dovozovala, že ULD měl postupovat tak, že zasáhne přímo proti Facebooku, a nikoliv tak, že vůči ní přijme
napadené rozhodnutí.
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Rozsudkem ze dne 9. října 2013 Verwaltungsgericht (správní soud) zrušil napadené rozhodnutí, neboť měl
v podstatě za to, že jelikož správce fanouškovské stránky na Facebooku není „správcem“ ve smyslu § 3 odst. 7
BDSG, Wirtschaftsakademie nemohla být adresátem opatření přijatého na základě § 38 odst. 5 BDSG.
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Oberverwaltungsgericht (vrchní správní soud, Německo) zamítl odvolání, které ULD podal proti uvedenému
rozsudku, jako neopodstatněné. Posledně uvedený soud měl v podstatě za to, že zákaz zpracování údajů uložený
v napadeném rozhodnutí je protiprávní, jelikož § 38 odst. 5 druhá věta BDSG stanoví postupný proces, jehož první
fáze umožňuje pouze přijmout opatření, která mají za cíl napravit protiprávní jednání zjištěná při zpracování
údajů. Okamžitý zákaz zpracování údajů je možný podle uvedeného soudu pouze tehdy, pokud je postup
zpracování údajů protiprávní jako celek a nápravy tohoto porušení lze dosáhnout pouze zastavením tohoto
postupu. Podle Oberverwaltungsgericht (odvolací správní soud) tomu tak však v projednávané věci nebylo, jelikož
Facebook měl možnost ukončit protiprávní jednání tvrzená ULD.
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Oberverwaltungsgericht (odvolací správní soud) dodává, že napadené rozhodnutí je rovněž protiprávní z toho
důvodu, že příkaz podle § 38 odst. 5 BDSG lze uložit pouze správci ve smyslu § 3 odst. 7 BDSG, jímž, pokud jde
o údaje shromažďované Facebookem, není Wirtschaftsakademie. O účelu a způsobech shromažďování
a zpracování osobních údajů využívaných v rámci funkce Facebook Insight rozhodovala totiž výlučně společnost
Facebook a Wirtschaftsakademie obdržela pouze anonymizované statistické informace.
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ULD podal kasační opravný prostředek „Revision“ k Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správní soud,
Německo), v němž mimo jiné tvrdí, že byl porušen § 38 odst. 5 BDSG a že rozhodnutí odvolacího soudu je stiženo
několika procesními pochybeními. ULD má za to, že protiprávní jednání, kterého se dopustila
Wirtschaftsakademie, spočívá ve skutečnosti, že zřízení, umístění a údržbu internetové stránky svěřila

nevhodnému poskytovateli – v projednávané věci společnosti Facebook Ireland – neboť uvedený poskytovatel
nedodržuje právo, jímž se řídí ochrana údajů. Příkaz, kterým se v napadeném rozhodnutí ukládalo
Wirtschaftsakademie, aby deaktivovala svou fanouškovskou stránku, tudíž podle ULD směřoval k nápravě tohoto
porušení, neboť jí byl tímto uložen zákaz pokračovat ve využívání infrastruktury Facebooku jakožto technického
základu její internetové stránky.
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Shodně s Oberverwaltungsgericht (odvolací správní soud) má Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správní
soud) za to, že samotnou Wirtschaftsakademie nelze považovat za správce údajů ve smyslu § 3 odst. 7 BDSG
nebo čl. 2 písm. d) směrnice 95/46. Posledně uvedený soud má nicméně za to, že tento pojem je třeba v zásadě
vykládat extenzivně v zájmu účinné ochrany práva na soukromí, jak Soudní dvůr uvedl ve své nedávné judikatuře
v této oblasti. Dále vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o pravomoci, které má v projednávané věci ULD vůči
společnosti Facebook Germany, jelikož správcem osobních údajů je v rámci skupiny Facebook na unijní úrovni
společnost Facebook Ireland. Posledně uvedený soud se konečně zabývá i dopadem posouzení orgánu dozoru,
pod který spadá společnost Facebook Ireland, a která se týkají legality zpracování dotčených osobních údajů, na
výkon pravomocí zasáhnout ze strany ULD.

24

Za těchto podmínek se Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správní soud) rozhodl přerušit řízení a položit
Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1)

Musí být čl. 2 písm. d) směrnice [95/46] vykládán v tom smyslu, že taxativně a podrobně upravuje
odpovědnost za porušení ochrany údajů, nebo v rámci ‚vhodných opatření‘ podle článku 24 [této směrnice]
a ‚pravomoci účinně zasáhnout‘ podle čl. 28 odst. 3 druhé odrážky [této směrnice] ve vícestupňových
vztazích poskytovatelů informací může být založena odpovědnost subjektu, který není ve smyslu čl. 2
písm. d) [uvedené směrnice] správcem údajů, z důvodu výběru provozovatele kvůli jeho informační
nabídce?

2)

Vyplývá a contrario z povinnosti členských států, která vyplývá z čl. 17 odst. 2 směrnice [95/46] a podle níž
musí stanovit, že správce při zpracování údajů na svůj účet ‚si musí zvolit zpracovatele poskytujícího
dostatečné záruky s ohledem na technická bezpečnostní opatření a organizační opatření usměrňující
zpracování, jež má být provedeno‘, že v případě jiných vztahů užívání, které nejsou spojeny se
zpracováním údajů pro správce ve smyslu čl. 2 písm. e) [této směrnice], neexistuje žádná povinnost
pečlivého výběru a že tato povinnost nemůže být založena ani podle vnitrostátního práva?

3)

Je v případech, kdy mateřská společnost usazená mimo Evropskou unii provozuje v různých členských
státech provozovny s vlastní právní osobností (dceřiné společnosti), orgán dozoru členského státu
(v projednávaném případě: Německo) podle článku 4 a čl. 28 odst. 6 směrnice [95/46] oprávněn vykonávat
pravomoci, kterými byl nadán v souladu s čl. 28 odst. 3 [této směrnice], vůči provozovně nacházející se na
vlastním území i tehdy, pokud tato provozovna zajišťuje pouze propagaci a prodej reklamního prostoru
a jiná marketingová opatřeni se zaměřením na obyvatele tohoto členského státu, zatímco samostatné
provozovně (dceřiné společnosti) nacházející se v jiném členském státu (v projednávaném případě: Irsko)
podle rozdělení úkolů v rámci skupiny náleží výlučná odpovědnost za získávání a zpracování osobních údajů
na celém území Evropské unie, a tudíž i v tomto jiném členském státě (v projednávaném případě:
Německo), pokud je ve skutečnosti rozhodnutí o zpracování údajů přijímáno mateřskou společností?

4)

Musí být čl. 4 odst. 1 a čl. 28 odst. 3 směrnice [95/46] vykládány v tom smyslu, že v případech, kdy má
správce provozovnu na území členského státu (v projednávané věci: Irsko), a na území jiného členského
státu (v tomto případě: Německo) existuje jiná provozovna s vlastní právní osobností, která je kromě jiného
příslušná pro prodej reklamních ploch a jejíž činnost je zaměřena na obyvatele tohoto státu, může orgán
dozoru příslušný v tomto jiném členském státě (v projednávané věci: Německo) adresovat opatření
a příkazy směřující k prosazení právních předpisů na ochranu údajů i vůči další provozovně
(v projednávané věci: v Německu), která není podle rozdělení úkolů a odpovědností v rámci skupiny
správcem odpovědným za zpracování údajů, nebo v takovém případě musí tato opatření a příkazy vydávat
výlučně orgán dozoru toho členského státu (v projednávané věci: Irsko), na jehož území má odpovědný
subjekt určený v rámci skupiny společností své sídlo?

5)

Musí být čl. 4 odst. 1 písm. a), čl. 28 odst. 3 a 6 směrnice [95/46] vykládány v tom smyslu, že v případech,
ve kterých orgán dozoru jednoho členského státu (v projednávané věci: Německo) vyvozuje odpovědnost
vůči osobě nebo subjektu působícím na jeho území podle čl. 28 odst. 3 [této směrnice] z důvodu

nedostatečně pečlivého výběru třetí osoby zapojené do procesu zpracování údajů (v projednávané věci
společnosti Facebook), protože tato třetí osoba porušuje právo na ochranu údajů, je zasahující orgán
dozoru (v tomto případě Německo) vázán posouzením stran právní úpravy v oblasti ochrany údajů
provedeným orgánem dozoru jiného členského státu, ve kterém má třetí osoba-správce svou provozovnu
(v projednávané věci Irsko), a to v tom smyslu, že nemůže dospět k odlišnému právnímu posouzení, nebo
může zasahující orgán dozoru (v tomto případě Německo) sám přezkoumat legalitu zpracování údajů třetí
osobou usazenou v jiném členském státě (v projednávané věci v Irsku) jako předběžnou otázku předtím,
než začne konat?
6)

Pokud je zasahující orgán dozoru (v projednávaném případě Německo) oprávněn provést samostatně
kontrolu: Musí být čl. 28 odst. 6 druhá věta směrnice [95/46] vykládán v tom smyslu, že tento orgán dozoru
může vykonat pravomoc účinně zasáhnout, která mu byla udělena podle čl. 28 odst. 3 [této] směrnice, vůči
osobě nebo subjektu usazeným na jeho území z důvodu spoluodpovědnosti za porušení ochrany údajů třetí
osobou usazenou v jiném členském státu jen tehdy, pokud předem vyzval orgán dozoru tohoto jiného
členského státu (v projednávané věci: Irsko), aby vykonal své pravomoci? “

K předběžným otázkám

K první a druhé otázce
25

Podstatou první a druhé otázky předkládajícího soudu, které je třeba posoudit společně, je, zda je třeba
ustanovení čl. 2 písm. d), čl. 17 odst. 2, článku 24 a čl. 28 odst. 3 druhé odrážky směrnice 95/46 vykládat v tom
smyslu, že umožňují založení odpovědnosti subjektu, který má postavení správce fanouškovské stránky umístěné
na sociální síti, v případě porušení pravidel o ochraně osobních údajů z důvodu volby, učiněné tímto subjektem,
využít k šíření své informační nabídky této sociální sítě.

26

Pro účely odpovědi na tyto otázky je třeba připomenout, že jak vyplývá z čl. 1 odst. 1 a z bodu 10 odůvodnění
směrnice 95/46, jejím účelem je zajištění vysoké úrovně ochrany základních práv a svobod fyzických osob,
zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (rozsudek ze dne 11. prosince 2014, Ryneš,
C-212/13, EU:C:2014:2428, bod 27 a citovaná judikatura).

27

V souladu s tímto cílem čl. 2 písm. d) této směrnice široce definuje pojem „správce“, kterým se rozumí fyzická
nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými
určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

28

Jak totiž Soudní dvůr již rozhodl, cílem tohoto ustanovení je prostřednictvím široké definice pojmu „správce“
zajistit účinnou a úplnou ochranu subjektů údajů (rozsudek ze dne 13. května 2014, Google Spain a Google,
C-131/12, EU:C:2014:317, bod 34).

29

Mimoto vzhledem k tomu, že se pojmem „správce“ rozumí subjekt, který „sám nebo společně s jinými“ určuje
účel a prostředky zpracování osobních údajů, jak je výslovně stanoveno v čl. 2 písm. d) směrnice 95/46,
neodkazuje tento pojem nutně na jediný subjekt a může se týkat více subjektů, které se na tomto zpracování
podílejí, a tudíž se na každého z nich vztahují použitelná ustanovení pro ochranu údajů.

30

V projednávané věci je třeba mít v případě společnosti Facebook Inc. a, co se Unie týče, společnosti Facebook
Ireland za to, že v rozhodné míře určují účel a prostředky zpracování osobních údajů uživatelů Facebooku a osob,
které navštívily fanouškovské stránky umístěné na Facebooku, a proto se na ně vztahuje pojem „správce“ ve
smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46, což v projednávané věci není zpochybňováno.

31

Po tomto upřesnění je třeba za účelem odpovědi na položené otázky zkoumat, zda a v jakém rozsahu se takový
správce fanouškovské stránky umístěné na Facebooku, jako je Wirtschaftsakademie, podílí v souvislosti s touto
fanouškovskou stránkou na určování účelu a prostředků zpracování osobních údajů návštěvníků uvedené
fanouškovské stránky společně se společnostmi Facebook Ireland a Facebook Inc., a lze jej tudíž rovněž považovat
za „správce“ ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46.

32

V tomto ohledu se jeví, že každá osoba, která má v úmyslu vytvořit na Facebooku fanouškovskou stránku,
uzavírá se společností Facebook Ireland zvláštní smlouvu, jež se týká zřízení takové stránky, podle níž souhlasí
s podmínkami používání této stránky, včetně s ním související politiky v oblasti souborů cookies, což přísluší
ověřit vnitrostátnímu soudu.

33

Jak vyplývá ze spisu předloženého Soudnímu dvoru, zpracování údajů dotčená v původním řízení jsou prováděna
v zásadě prostřednictvím umísťování souborů cookies ze strany Facebooku na počítač nebo jakékoli jiné zařízení
osob, které navštívily fanouškovskou stránku, které slouží k ukládání informací o internetových prohlížečích a jež
zůstávají aktivovány po dobu dvou let, nejsou-li smazány. Z těchto informací rovněž vyplývá, že společnost
Facebook ve skutečnosti získává, zaznamenává a zpracovává informace uložené v souborech cookies zejména
v okamžiku, kdy osoba navštíví „služby Facebooku, což jsou služby nabízené jinými společnostmi Facebook
a služby nabízené jinými podniky, které využívají služby Facebooku“. Mimoto, jiné subjekty, jako jsou partneři
Facebooku či dokonce třetí osoby „mohou používat soubory cookies týkající se služeb Facebooku za účelem
[nabízení služeb přímo na této sociální síti] či nabízení služeb podnikům provozujícím reklamní činnost na
Facebooku“.

34

Tato zpracování osobních údajů slouží mimo jiné k tomu, aby jednak společnosti Facebook umožnila zlepšit její
systém reklamy, kterou šíří v rámci své sítě, a jednak k tomu, aby správce fanouškovské stránky získával
statistické údaje, které společnost Facebook získala na základě návštěv této stránky, za účelem řízení propagace
činností správce, jež mu například umožňují zjistit profil návštěvníků, kteří kladně hodnotí jeho fanouškovskou
stránku nebo kteří využívají jeho aplikace, s cílem nabídnout jim relevantnější obsah a rozvinout funkce, o něž by
tito návštěvníci mohli mít další zájem.

35

V této souvislosti je třeba uvést, že i když pouhé použití takové sociální sítě jako je Facebook nezakládá
spoluodpovědnost uživatele Facebooku za zpracování osobních údajů touto sítí, nicméně správce fanouškovské
stránky umístěné na Facebooku vytvořením takové stránky umožňuje Facebooku, aby umisťoval soubory cookies
na počítači nebo jakémkoli jiném zařízení osoby, která jeho fanouškovskou stránku navštívila, bez ohledu na to,
zda tato osoba má či nemá zřízen účet u Facebooku.

36

V tomto kontextu vyplývá z informací poskytnutých Soudnímu dvoru, že vytvoření fanouškovské stránky na
Facebooku na straně jejího správce znamená, že provedl úkon nastavení mimo jiné podle své cílové skupiny a cílů
řízení nebo propagace svých činností, které má vliv na zpracování osobních údajů za účelem vypracování
statistických výkazů získaných na základě návštěv fanouškovské stránky. Tento správce může s využitím filtrů,
jež mu poskytuje Facebook, vymezit kritéria, na jejichž základě mají být tyto statistické výkazy vypracovány,
a rovněž vymezit kategorie osob, jejichž osobní údaje budou Facebookem využívány. Správce fanouškovské
stránky umístěné na Facebooku tudíž přispívá ke zpracovávání osobních údajů návštěvníků své stránky.

37

Správce fanouškovské stránky může zejména požádat o získání – a tudíž i o zpracování – demografických údajů,
které se týkají jeho cílové skupiny, zejména trendů, pokud jde o věk, pohlaví, osobní vztahy a povolání, informací
o stylu života a centrech zájmu jeho cílové skupiny a informací týkajících se nákupů a nákupního chování online
návštěvníků jeho stránky, kategorií výrobků nebo služeb, které ji nejvíce zajímají, jakož i zeměpisných údajů,
které umožňují správci fanouškovské stránky, aby získal informace o tom, kde nabídnout zvláštní slevy
a organizovat události, a obecněji aby co nejlépe zaměřil svou nabídku informací.

38

Přestože je pravda, že statistické údaje o návštěvnících v podobě výkazů vypracovaných Facebookem jsou
předávány správci fanouškovské stránky výlučně v anonymizované podobě, nic to nemění na tom, že tyto
statistické výkazy jsou vypracovávány na základě předchozího shromažďování osobních údajů těchto
návštěvníků pomocí souborů cookies, jež Facebook umísťuje na počítačích nebo jakýchkoli jiných zařízeních osob,
které navštívily tuto stránku, a na základě zpracování k takovým statistickým účelům. Směrnice 95/46
každopádně nevyžaduje, když je dána společná odpovědnost několika aktérů za totéž zpracování, aby měl každý
z nich přístup k dotčeným osobním údajům.

39

Za těchto okolností je třeba mít za to, že takový správce fanouškovské stránky umístěné na Facebooku, jako je
Wirtschaftsakademie, se svým úkonem nastavení parametrů, mimo jiné podle své cílové skupiny a cílů řízení
a propagace svých činností, podílí na určení účelu a prostředků zpracování osobních údajů návštěvníků své
fanouškovské stránky. Z tohoto důvodu je třeba mít v případě tohoto správce v projednávané věci za to, že je
společně se společností Facebook Ireland správcem ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46.

40

Skutečnost, že správce fanouškovské stránky používá platformu poskytovanou Facebookem, aby využíval
souvisejících služeb, jej totiž nezprošťuje odpovědnosti za dodržování svých povinností v oblasti ochrany osobních
údajů.

41

Je třeba ostatně zdůraznit, že fanouškovské stránky umístěné na Facebooku mohou navštěvovat rovněž osoby,
které nejsou uživateli Facebooku, a jež tudíž nemají uživatelský účet na této sociální síti. V tomto případě se jeví
odpovědnost správce této fanouškovské stránky týkající se zpracování osobních údajů těchto osob jako ještě
významnější, neboť pouhé navštívení fanouškovské stránky návštěvníkem automaticky vede ke zpracování jeho
osobních údajů.

42

Za těchto podmínek přispívá uznání společné odpovědnosti provozovatele sociální sítě a správce fanouškovské
stránky, jež je umístěna na této síti, v souvislosti se zpracováním osobních údajů návštěvníků této fanouškovské
stránky v souladu s požadavky směrnice 95/46 k zajištění úplnější ochrany práv, jež mají osoby, které navštíví
fanouškovskou stránku.

43

Je však třeba upřesnit, jak uvedl generální advokát v bodech 75 a 76 stanoviska, že z existence společné
odpovědnosti nelze nezbytně dovozovat, že by jednotliví provozovatelé, jichž se zpracování osobních údajů týká,
měli nést nezbytně stejný podíl odpovědnosti. Naopak, tito provozovatelé mohou být zapojeni v různých fázích
tohoto zpracování a v různé míře, takže míru odpovědnosti každého z nich je třeba hodnotit s přihlédnutím ke
všem relevantním okolnostem projednávané věci.

44

S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na první a druhou otázku odpovědět tak, že čl. 2 písm. d) směrnice
95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „správce“ podle tohoto ustanovení zahrnuje správce
fanouškovské stránky umístěné na sociální síti.

Ke třetí a čtvrté otázce
45

Podstatou třetí a čtvrté otázky předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat společně, je, zda je třeba
ustanovení článků 4 a 28 směrnice 95/46 vykládat v tom smyslu, že pokud podnik usazený mimo Unii má
v různých členských státech více provozoven, je orgán dozoru členského státu oprávněn vykonávat pravomoci,
kterými je nadán na základě čl. 28 odst. 3 této směrnice, vůči provozovně, která se nachází na území tohoto
členského státu, přestože jednak na základě rozdělení úkolů v rámci skupiny tato provozovna zajišťuje pouze
prodej reklamního prostoru a jiné marketingové činnosti na území uvedeného členského státu, a jednak výlučná
odpovědnost za shromažďování a zpracování osobních údajů na celém území Evropské unie leží na provozovně,
která se nachází v jiném členském státě, či zda přísluší orgánu dozoru posledně uvedeného členského státu, aby
vykonal tyto pravomoci vůči této druhé provozovně.

46

ULD a italská vláda vyjadřují pochybnosti ohledně přípustnosti těchto otázek, neboť podle nich nejsou relevantní
pro vyřešení sporu v původním řízení. Adresátem napadeného rozhodnutí je podle nich Wirtschaftsakademie,
a toto rozhodnutí se tudíž netýká společnosti Facebook Inc. ani žádné z jejích poboček usazených na unijním
území.

47

V tomto ohledu je třeba připomenout, že v rámci spolupráce Soudního dvora a vnitrostátních soudů, zavedené
článkem 267 SFEU, je věcí pouze vnitrostátního soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí nést odpovědnost
za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, aby s ohledem na konkrétní okolnosti věci posoudil jak nezbytnost
rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání rozsudku, tak relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru. Týkají-li
se tedy položené otázky výkladu unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout (rozsudek ze dne
6. září 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, bod 19 a citovaná judikatura).

48

V projednávané věci je třeba konstatovat, že předkládající soud tvrdí, že odpověď Soudního dvora na třetí
a čtvrtou předběžnou otázku potřebuje pro rozhodnutí sporu v původním řízení. Předkládající soud totiž uvádí,
že pokud by bylo ve světle této odpovědi konstatováno, že ULD mohl napravit údajná porušení práva na ochranu
osobních údajů přijetím opatření vůči společnosti Facebook Germany, taková okolnost by mohla zakládat vadu
nesprávného posouzení, kterou by bylo stiženo napadené rozhodnutí, neboť by bylo neprávem přijato vůči
Wirtschaftsakademie.

49

Za těchto okolností jsou třetí a čtvrtá otázka přípustné.

50

Pro účely odpovědi na tyto otázky je třeba úvodem připomenout, že podle čl. 28 odst. 1 a 3 směrnice 95/46 každý
orgán dozoru vykonává veškeré pravomoci, které mu byly přiznány na území vlastního členského státu, za účelem
zajistit na tomto území dodržování pravidel v oblasti ochrany údajů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 1. října
2015, Weltimmo, C-230/14, EU:C:2015:639, bod 51).

51

Otázka použitelného vnitrostátního práva na zpracování osobních údajů je upravena v článku 4 směrnice 95/46.
Podle odst. 1 písm. a) tohoto článku použije každý členský stát na zpracování osobních údajů vnitrostátní
ustanovení, která přijme na základě této směrnice, pokud je zpracování prováděno v rámci činností provozovny
správce na území tohoto členského státu. Toto ustanovení uvádí, že pokud je stejný správce usazen na území
několika členských států, musí přijmout opatření nezbytná pro dodržování povinností stanovených použitelným
vnitrostátním právem každou ze svých provozoven.

52

Z výkladu tohoto ustanovení ve spojení s čl. 28 odst. 1 a 3 směrnice 95/46 totiž vyplývá, že pokud se na základě
čl. 4 odst. 1 písm. a) této směrnice použije vnitrostátní právo členského státu, které se vztahuje na orgán dozoru,
z toho důvodu, že dotčené zpracování je prováděno v rámci činností provozovny správce na území tohoto
členského státu, může tento orgán dozoru vykonat vůči této provozovně veškeré pravomoci, které mu toto právo
dává, a to nezávisle na tom, zda má správce provozovny rovněž v jiných členských státech.

53

Pro určení, zda je orgán dozoru za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, oprávněn vykonat
vůči provozovně, která se nachází na území členského státu, pod něhož spadá, pravomoci, které jsou mu svěřeny
vnitrostátním právem, které se na něj vztahuje, je třeba ověřit splnění dvou podmínek uložených čl. 4 odst. 1
písm. a) směrnice 96/46, a sice zda se jedná o „provozovnu správce“ ve smyslu tohoto ustanovení a zda je
zpracování prováděno „v rámci činností“ této provozovny ve smyslu téhož ustanovení.

54

Co se zaprvé týče podmínky, podle které musí mít správce osobních údajů provozovnu na území členského státu,
pod který spadá dotčený orgán dozoru, je třeba připomenout, že podle bodu 19 odůvodnění směrnice 95/46
usazení na území členského státu předpokládá efektivní a skutečný výkon činnosti prostřednictvím stálého
zařízení a že právní forma takové provozovny, ať jde o pobočku nebo dceřinou společnost s vlastní právní
subjektivitou, není rozhodující (rozsudek ze dne 1. října 2015, Weltimmo, C-230/14, EU:C:2015:639, bod 28
a citovaná judikatura).

55

V projednávaném případě je nesporné, že společnost Facebook Inc. jakožto správce osobních údajů společně se
společností Facebook Ireland má stálou provozovnu v Německu, a sice Facebook Germany, která se nachází
v Hamburku, a že tato posledně uvedená společnost skutečně a efektivně vykonává činnosti v uvedeném
členském státě. Z tohoto důvodu je tudíž provozovnou ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 95/46.

56

Co se zadruhé týče podmínky, podle níž musí být zpracování osobních údajů prováděno „v rámci činností“
dotčené provozovny, je třeba nejprve připomenout, že s ohledem na cíl sledovaný směrnicí 95/46, který spočívá
v zajištění účinné a úplné ochrany základních práv a svobod fyzických osob, zejména práva na soukromí,
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, nelze výraz „v rámci činností provozovny“ vykládat restriktivně
(rozsudek ze dne 1. října 2015, Weltimmo, C-230/14, EU:C:2015:639, bod 25 a citovaná judikatura).

57

Dále je třeba uvést, že čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 95/46 nevyžaduje, aby takové zpracování bylo prováděno
samotnou dotčenou provozovnou, ale pouze aby bylo prováděno „v rámci činností“ provozovny (rozsudek ze dne
13. května 2014, Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, bod 52).

58

V projednávané věci z předkládacího rozhodnutí a z písemných vyjádření, která předložila společnost Facebook
Ireland, vyplývá, že společnost Facebook Germany je pověřena podporou prodeje a prodejem reklamního
prostoru a věnuje se činnostem zaměřeným na osoby s bydlištěm v Německu.

59

Jak bylo připomenuto v bodech 33 a 34 tohoto rozsudku, zpracování osobních údajů dotčené v původním řízení,
které provádí společnost Facebook Inc. společně se společností Facebook Ireland a které spočívá ve
shromažďování takových údajů prostřednictvím souborů cookies uložených na počítačích nebo jakémkoli jiném
zařízení návštěvníků fanouškovských stránek umístěných na Facebooku, má zejména umožnit této sociální síti
zlepšit její reklamní systém, aby lépe zacílila reklamy, které šíří.

60

Přitom, jak uvedl generální advokát v bodě 94 svého stanoviska, vzhledem k tomu, že taková sociální síť jako je
Facebook, získává zásadní část svých příjmů mimo jiné díky reklamně šířené na webových stránkách, které
vytvářejí a jež navštěvují uživatelé, a dále že úkolem provozovny Facebooku, jež se nachází v Německu, je
zajišťovat v tomto členském státě podporu a prodej reklamního prostoru, který slouží jako zdroj zisku za služby
poskytované Facebookem, je třeba činnosti této provozovny považovat za neoddělitelně spojené se zpracováním
osobních údajů dotčeným v původním řízení, za které společně odpovídají společnosti Facebook Inc. a Facebook
Ireland. V případě takového zpracování je tudíž třeba mít za to, že je prováděno v rámci činností provozovny
správce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 95/46 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. května 2014,
Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, body 55 a 56).

61

Z toho vyplývá, že jelikož se na zpracování osobních údajů dotčených v původním řízení použije podle čl. 4 odst. 1
písm. a) směrnice 95/46 německé právo, měl německý orgán dozoru na základě čl. 28 odst. 1 této směrnice
pravomoc použít toto právo na uvedené zpracování.

62

Tento orgán dozoru tedy měl pravomoc, aby za účelem zajišťování dodržování pravidel v oblasti ochrany
osobních údajů na německém území uplatnil vůči společnosti Facebook Germany veškeré pravomoci, které má
na základě vnitrostátních ustanovení, která provádějí čl. 28 odst. 3 směrnice 95/46.

63

Je třeba ještě upřesnit, že okolností, na niž poukazuje předkládající soud ve své třetí otázce, a sice že taková
mateřská společnost usazená ve třetí zemi, jako je v projednávané věci společnost Facebook Inc., přijímá
strategická rozhodnutí ve věci shromažďování a zpracování osobních údajů osob s bydlištěm na území Unie,
nemůže být zpochybněna pravomoc orgánu dozoru, na nějž se vztahuje právo členského státu, vůči provozovně
správce uvedených údajů, která se nachází na území téhož státu.

64

Vzhledem k výše uvedenému je třeba na třetí a čtvrtou otázku odpovědět tak, že ustanovení článků 4 a 28
směrnice 95/46 musí být vykládána v tom smyslu, že pokud podnik usazený mimo Unii provozuje v různých
členských státech více provozoven, je orgán dozoru členského státu oprávněn vykonat pravomoci, kterými je
nadán na základě čl. 28 odst. 3 této směrnice, vůči provozovně tohoto podniku, která se nachází na území tohoto
členského státu, přestože na základě rozdělení úkolů v rámci skupiny tato provozovna zajišťuje pouze prodej
reklamního prostoru a jiné marketingové činnosti na území uvedeného členského státu a přestože výlučná
odpovědnost za shromažďování a zpracování osobních údajů na celém území Evropské unie leží na provozovně,
která se nachází v jiném členském státě.

K páté a šesté otázce
65

Podstatou páté a šesté otázky předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat společně, je, zda je třeba
ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 28 odst. 3 a 6 směrnice 95/46 vykládat v tom smyslu, že pokud orgán dozoru
členského státu hodlá vykonat vůči subjektu usazenému na území tohoto členského státu pravomoci zasáhnout
na základě čl. 28 odst. 3 této směrnice z důvodu porušení pravidel o ochraně osobních údajů, kterého se dopustila
třetí osoba, která je správcem těchto údajů a má sídlo v jiném členském státě, je tento orgán dozoru oprávněn
sám posoudit nezávisle na orgánu dozoru posledně uvedeného členského státu legalitu takového zpracování
údajů a může vykonat pravomoci k zásahu vůči subjektu usazenému na svém území, aniž by předem vyzval orgán
dozoru jiného členského státu k učinění zásahu.

66

Pro účely odpovědi na tyto otázky je třeba připomenout, že jak vyplývá z odpovědi na první a druhou předběžnou
otázku, čl. 2 písm. d) směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou
okolnosti v původním řízení, umožňuje v případě porušení pravidel o ochraně osobních údajů založit odpovědnost
takového subjektu, jako je Wirtschaftsakademie, z důvodu jeho postavení správce fanouškovské stránky
umístěné na Facebooku.

67

Orgán dozoru členského státu, na jehož území je usazen tento subjekt, je tudíž na základě čl. 4 odst. 1 písm. a)
a čl. 28 odst. 1 a 3 směrnice 95/46 oprávněn použít své vnitrostátní právo, a tedy i vykonat vůči uvedenému
subjektu veškeré pravomoci, které mu na základě s čl. 28 odst. 3 této směrnice svěřuje vnitrostátní právo.

68

Jak je stanoveno v čl. 28 odst. 1 druhém pododstavci uvedené směrnice, orgány dozoru pověřené dohledem nad
dodržováním ustanovení přijatých členskými státy na základě téže směrnice na území členských států, pod něž
spadají, plní úkoly, kterými jsou pověřeny, zcela nezávisle. Tento požadavek vyplývá rovněž z unijního primárního

práva, a především z čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 2 SFEU (v tomto smyslu viz
rozsudek ze dne 6. října 2015, Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, bod 40).
69

Mimoto i když podle čl. 28 odst. 6 druhého pododstavce směrnice 95/46 orgány dozoru vzájemně spolupracují
v míře nezbytné pro plnění svých úkolů, zejména výměnou veškerých užitečných informací, v téže směrnici není
stanoveno žádné kritérium, na jehož základě by bylo rozhodováno o přednosti zásahu orgánů dozoru určitých
členských států před jinými členskými státy, ani není stanovena povinnost orgánu dozoru určitého členského státu
řídit se stanoviskem, které by případně vyjádřil orgán dozoru jiného členského státu.

70

Orgán dozoru, jehož pravomoc je stanovena na základě jeho vnitrostátního práva, proto nemá žádnou povinnost
přijmout řešení, které jiný orgán dozoru použil na obdobnou situaci.

71

V tomto ohledu je třeba připomenout, že vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány dozoru jsou v souladu s čl. 8
odst. 3 Listiny základních práv a článkem 28 směrnice 95/46 pověřeny dohledem nad dodržováním unijních
předpisů týkajících se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, každý z těchto orgánů
je tudíž nadán pravomocí ověřit, zda zpracování osobních údajů na území členského státu, kterému tyto orgány
podléhají, splňuje požadavky stanovené směrnicí 95/46 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. října 2015,
Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, bod 47).

72

Vzhledem k tomu, že se článek 28 směrnice 95/46 použije ze své podstaty na veškerá zpracování osobních údajů,
musí mít i v případě existence rozhodnutí orgánu dozoru jiného členského státu vnitrostátní orgán dozoru, na
který se obrátí osoba se žádostí týkající se ochrany jejích práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních
údajů, jež se jí týkají, možnost zcela nezávisle posoudit, zda zpracování těchto údajů splňuje požadavky stanovené
uvedenou směrnicí (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. října 2015, Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, bod
57).

73

ULD byl tudíž v daném případě podle systému stanoveného směrnicí 95/46 oprávněn sám posoudit legalitu
zpracování údajů dotčených v původním řízení nezávisle na posouzení, jež provedl irský orgán dozoru.

74

Na pátou a šestou otázku je tudíž třeba odpovědět tak, že ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 28 odst. 3 a 6
směrnice 95/46 je třeba vykládat v tom smyslu, že pokud orgán dozoru členského státu hodlá vykonat vůči
subjektu usazenému na území tohoto členského státu pravomoci zasáhnout na základě čl. 28 odst. 3 této
směrnice z důvodu porušení pravidel o ochraně osobních údajů, kterého se dopustila třetí osoba, která je
správcem těchto údajů a má sídlo v jiném členském státě, má tento orgán dozoru pravomoc posoudit nezávisle
na orgánu dozoru tohoto posledně uvedeného členského státu legalitu takového zpracování údajů a může
vykonat pravomoci k zásahu vůči subjektu usazenému na vlastním území, aniž by k učinění zásahu předem vyzval
orgán dozoru jiného členského státu.
K nákladům řízení

75

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke
sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.
Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se
nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:
1)

Článek 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí
být vykládán v tom smyslu, že pojem „správce“ podle tohoto ustanovení zahrnuje správce
fanouškovské stránky umístěné na sociální síti.

2)

Ustanovení článků 4 a 28 směrnice 95/46 musí být vykládána v tom smyslu, že pokud podnik usazený
mimo Evropskou unii provozuje v různých členských státech více provozoven, je orgán dozoru
členského státu oprávněn vykonat pravomoci, kterými je nadán na základě čl. 28 odst. 3 této

směrnice, vůči provozovně tohoto podniku, která se nachází na území tohoto členského státu,
přestože na základě rozdělení úkolů v rámci skupiny tato provozovna zajišťuje pouze prodej
reklamního prostoru a jiné marketingové činnosti na území uvedeného členského státu a přestože
výlučná odpovědnost za shromažďování a zpracování osobních údajů na celém území Evropské unie
leží na provozovně, která se nachází v jiném členském státě.
3)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 28 odst. 3 a 6 směrnice 95/46 musí být vykládána v tom smyslu,
že pokud orgán dozoru členského státu hodlá vykonat vůči subjektu usazenému na území tohoto
členského státu pravomoci zasáhnout na základě čl. 28 odst. 3 této směrnice z důvodu porušení
pravidel o ochraně osobních údajů, kterého se dopustila třetí osoba, která je správcem těchto údajů
a má sídlo v jiném členském státě, má tento orgán dozoru pravomoc posoudit nezávisle na orgánu
dozoru tohoto posledně uvedeného členského státu legalitu takového zpracování údajů a může
vykonat své pravomoci k zásahu vůči subjektu usazenému na vlastním území, aniž by k učinění
zásahu předem vyzval orgán dozoru jiného členského státu.

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MICHALA BOBKA
přednesené dne 19. prosince 2018(1)

Věc C-40/17

Fashion ID GmbH & Co. KG
proti
Verbraucherzentrale NRW e.V.
další účastníci:
Facebook Ireland Limited,
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud
v Düsseldorfu, Německo)]

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 95/46/ES – Ochrana osobních údajů uživatelů internetové stránky –
Aktivní legitimace sdružení na ochranu spotřebitelů k podání žaloby – Odpovědnost provozovatele internetové
stránky – Předávání osobních údajů třetí osobě – Začleněný zásuvný modul – Facebook ‚Like Box‘ – Oprávněné
zájmy – Souhlas subjektu údajů – Informační povinnost“

I.

Úvod

1.
Fashion ID GmbH & Co. KG je společnost obchodující na internetu s módním zbožím. Na svou internetovou
stránku začlenila zásuvný modul: Facebook „Like Box“ [Facebookové tlačítko „To se mi líbí“]. Důsledkem je, že
když uživatel vstoupí na internetovou stránku Fashion ID, dojde k odeslání informace o jeho IP adrese a názvu
jeho prohlížeče společnosti Facebook. K tomuto předání dochází automaticky v okamžiku, kdy se internetová
stránka Fashion ID načte, bez ohledu na to, zda uživatel na tlačítko „Like“ klikne a zda má či nemá účet na síti
Facebook.
2.
Verbraucherzentrale NRW e.V., německé sdružení na ochranu spotřebitelů, podalo proti společnosti
Fashion ID žalobu na zdržení se jednání s odůvodněním, že použití tohoto zásuvného modulu vede k porušování
právních předpisů na ochranu osobních údajů.
3.
Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo), který ve věci rozhoduje,
žádá o výklad několika ustanovení směrnice 95/46/ES (dále jen „směrnice 95/46“)(2). Předkládající soud se
nejprve dotazuje, zda tato směrnice umožňuje, aby vnitrostátní právní předpisy přiznaly spotřebitelskému
sdružení aktivní legitimaci k podání žaloby, jako je žaloba v projednávaném případě. Pokud jde o věc samou,
hlavní otázka zní, zda společnost Fashion ID je třeba v souvislosti s probíhajícím zpracováním údajů považovat
za „správce“, a pokud ano, jak konkrétně mají v takovém případě být splněny jednotlivé povinnosti uložené

směrnicí 95/46. Čí oprávněné zájmy je třeba posuzovat v rámci vážení požadovaného dle ustanovení čl. 7 písm. f)
směrnice 95/46? Má společnost Fashion ID povinnost informovat subjekty údajů o zpracování? A platí rovněž, že
společnost Fashion ID má v tomto ohledu povinnost získat vědomý souhlas subjektů údajů?
II.

Právní rámec

A.

Unijní právo

Směrnice 95/46
4.
Účel směrnice 95/46 je stanovený v jejím prvním článku. První odstavec tohoto článku zní: „[č]lenské
státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich
soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů“. Dle druhého odstavce daného ustanovení pak „[č]lenské
státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy z důvodů ochrany zajištěné
podle odstavce 1“.
5.

Článek 2 obsahuje následující definice:

„a)

‚osobními údaji‘ [se rozumí] veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt
údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo sociální identity;

b)

‚zpracováním osobních údajů‘ (‚zpracování‘) [se rozumí] jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji,
které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování,
zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace,
použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování,
jakož i blokování, výmaz nebo likvidace;

[…]
d)

‚správcem‘ [se rozumí] fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný
subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účel
a prostředky zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství,
je možné určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo Společenství;

[…]
h)

‚souhlasem subjektu údajů‘ [se rozumí] jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt
údajů dává své svolení k tomu, aby osobní údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování.“

6.
Článek 7 stanoví kritéria, která musí být splněna, aby bylo zpracování údajů oprávněné: „Členské státy
stanoví, že zpracování osobních údajů může být provedeno pouze pokud:
a)

subjekt údajů nezpochybnitelně udělil souhlas; nebo

[…]
f)

7.

je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje
sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které
vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1.“
Článek 10 stanoví minimální informace, které musí být subjektu údajů poskytnuty:

„Členské státy stanoví, že správce nebo jeho zástupce musí poskytnout osobě, od které získává údaje, které se jí
týkají, alespoň dále uvedené informace, ledaže s nimi subjekt údajů již byl seznámen:

a) totožnost správce a popřípadě jeho zástupce;
b) účely zpracování, pro které jsou údaje určeny;
c) veškeré doplňující informace jako:
–

příjemci nebo kategorie příjemců údajů,

–

skutečnost, zda jsou odpovědi na otázky povinné nebo dobrovolné a případné důsledky neposkytnutí
odpovědi;

–

existence práva na přístup k údajům, které se subjektu údajů týkají, a právo na jejich opravu,

v míře, v jaké jsou tyto doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování údajů vůči subjektu
údajů, s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých jsou údaje shromažďovány.“
8.
Kapitola III směrnice 95/46 se týká soudního přezkumu, odpovědnosti a sankcí. Články 22 až 24 tam
uvedené stanoví:
„Článek 22
Soudní přezkum
Aniž je tím dotčena možnost opravného prostředku ve správním řízení, který je možno podat, zejména orgánu
dozoru uvedenému v článku 28, stanoví všechny členské státy, že každá osoba má právo v případě porušení
práv, jež jí jsou zaručeny vnitrostátními předpisy, které se uplatní na dotčené zpracování, předložit věc soudu.
Článek 23
Odpovědnost
1.
Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo byl poškozen neoprávněným zpracováním nebo jinou činností
neslučitelnou s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení této směrnice, má právo na náhradu utrpěné škody
od správce.
2.
Správce může být částečně nebo zcela zbaven této odpovědnosti, pokud prokáže, že za vznik škody
neodpovídá.
Článek 24
Sankce
Členské státy přijmou vhodná opatření, kterými zajistí uplatňování ustanovení této směrnice, a zejména určí
sankce, které se uplatní v případě porušení předpisů přijatých na základě této směrnice.“

B.

Německé právo

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
9.
Ustanovení § 3 odst. 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (zákon na ochranu proti nekalé
hospodářské soutěži, dále jen „UWG“) stanoví, že protiprávní obchodní praktiky jsou zakázány.
10.
Ustanovení § 8 odst. 1 a odst. 3 bodu 3 UWG stanoví, že obchodní praktika, která je protiprávní, může vést
k uložení povinnosti zdržet se těchto praktik anebo k uložení zákazu na základě žádosti podané „oprávněnými
subjekty“ uvedenými v Unterlassungsklagengesetz (zákon o žalobách na zdržení se jednání) nebo na seznamu
Evropské komise podle čl. 4 odst. 3 směrnice 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany
zájmů spotřebitelů(3).

Unterlassungsklagengesetz
11.
Ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2 bodu 11 Unterlassungsklagengesetz (zákon o žalobách na zdržení se
jednání) stanoví:
„(1)
Proti každému, kdo poruší právní předpisy na ochranu spotřebitele (zákony o ochraně spotřebitele) jinak
než za uplatnění nebo doporučení všeobecných prodejních podmínek, může být podána žaloba na zdržení se
jednání v zájmu ochrany spotřebitele.
(2)

Ve smyslu tohoto ustanovení se ,zákony o ochraně spotřebitele‘ rozumí zejména

[…]
11.

předpisy upravující zákonnost
a)

shromažďování osobních údajů o uživateli ze strany hospodářského subjektu nebo

b)

zpracovávání nebo používání osobních údajů, které hospodářský subjekt shromáždil o určitém
uživateli,

pokud jsou tyto údaje shromažďovány, zpracovávány nebo používány za účelem reklamy, průzkumu trhu
nebo veřejného mínění, provozování informační agentury, vytváření osobnostních nebo uživatelských
profilů, obchodování s adresami, cíleného obchodování s daty nebo k podobným komerčním účelům.“

Telemediengesetz
12.
Ustanovení § 2 odst. 1 Telemediengesetz (zákon o službách elektronických informací a komunikací, dále
jen „TMG“) stanoví:
„Ve smyslu tohoto zákona
1.
je poskytovatelem služeb každá fyzická nebo právnická osoba, která umožňuje využívání vlastních nebo
cizích služeb elektronických informací a komunikací zajišťováním jejich přípravy nebo jejich zpřístupňováním; [...]“
13.
Ustanovení § 12 odst. 1 TMG stanoví: „Poskytovatel služeb může shromažďovat a používat osobní údaje
za účelem poskytování služeb elektronických informací a komunikací pouze tehdy, pokud to dovoluje tento zákon
nebo jiný právní předpis, který se výslovně týká služeb elektronických informací a komunikací, nebo pokud s tím
uživatel souhlasil.“
14.

Ustanovení § 13 odst. 1 TMG stanoví:

„Poskytovatel služeb na začátku využívání těchto služeb uživatele všeobecně srozumitelnou formou poučí
o způsobu, rozsahu a účelech shromažďování a používání osobních údajů, jakož i o zpracovávání jeho údajů ve
státech, které nespadají do oblasti působnosti [směrnice 95/46], pokud tak neučinil již dříve. V případě
automatizovaného postupu, který umožňuje pozdější identifikaci uživatele a připravuje shromažďování nebo
používání osobních údajů, musí být uživatel poučen na začátku tohoto postupu. Uživatel musí mít možnost
stálého přístupu k obsahu tohoto poučení.“
15.

Ustanovení § 15 odst. 1 TMG stanoví:

„Poskytovatel služeb může shromažďovat a využívat osobní údaje uživatele, pouze pokud je to nezbytné k tomu,
aby bylo umožněno a vyúčtováno použití služeb elektronických informací a komunikací (údaje o použití). Údaji
o použití jsou zejména:
1.

údaje potřebné pro identifikaci uživatele,

2.

údaje týkající se začátku a konce, jakož i rozsahu konkrétního použití a

3.

údaje týkající se služeb elektronických informací a komunikací využitých uživatelem.“

III. Skutkové okolnosti, řízení a předběžné otázky
16.
Společnost Fashion ID (dále jen „žalovaná“) je internetový maloobchodní prodejce. Na své internetové
stránce prodává módní zboží. Žalovaná do své internetové stránky začlenila zásuvný modul „Like Box“,
poskytovaný společností Facebook Ireland Limited (dále jen „Facebook Ireland“)(4). V důsledku toho se na
internetové stránce žalované zobrazuje tzv. Facebook „Like Box“.
17.
Předkládací rozhodnutí dále objasňuje funkci (neviditelné) části zásuvného modulu: v okamžiku, kdy
návštěvník zobrazí internetovou stránku žalované, na které je umístěn Facebook „Like Box“, jeho prohlížeč
automaticky odešle údaje o jeho IP adrese a názvu prohlížeče společnosti Facebook Ireland. K předání této
informace dojde, aniž by bylo třeba na tlačítko Facebook „Like Box“ skutečně kliknout. Z předkládacího rozhodnutí
podle všeho plyne rovněž to, že v okamžiku, kdy je internetová stránka žalované zobrazena, společnost Facebook
Ireland na zařízení uživatele umístí různé druhy souborů cookies (session, datr a fr cookies).
18.
Verbraucherzentrale NRW (dále jen „žalobce“), sdružení na ochranu spotřebitelů, podalo proti žalované
žalobu k Landgericht (zemský soud v Německu). Žalobce se domáhal, aby žalované byla uložena povinnost upustit
od začleňování sociálního zásuvného modulu „Like Box“ od společnosti Facebook s odůvodněním, že žalovaná
údajně opomněla:
–

„výslovně a jasně vysvětlit účel shromažďování a použití tímto způsobem předávaných údajů
uživatelům internetové stránky před tím, než poskytovatel zásuvného modulu začne zjišťovat IP
adresu uživatele a název uživatelova prohlížeče; nebo

–

získat souhlas uživatelů internetové stránky s přístupem poskytovatele zásuvného modulu k údajům
o jejich IP adrese a názvu prohlížeče a k použití těchto údajů, v každém případě před samotným
přístupem; nebo

–

poučit uživatele, kteří udělili svůj souhlas ve smyslu druhého bodu návrhového žádání, že tento
souhlas mohou kdykoli s účinkem do budoucna odvolat; nebo

–

uvést sdělení ‚Jste-li členem sociální sítě a nechcete, aby tato sociální síť spojovala údaje
shromážděné při vaší návštěvě naší internetové stránky s vašimi uživatelskými údaji uloženými na
této sociální síti, musíte se před návštěvou naší internetové stránky z této sociální sítě odhlásit‘.“

19.
Žalobce tvrdil, že společnost Facebook Inc. nebo společnost Facebook Ireland ukládá IP adresu a údaje
o názvu prohlížeče a spojuje je s příslušnými uživateli (členy i nečleny). Žalovaná proti tomu namítá
nedostatečnou znalost dané problematiky. Facebook Ireland tvrdí, že IP adresy jsou generalizovány a ukládány
pouze v této pozměněné podobě a že k přiřazování IP adres a názvů prohlížečů k uživatelským účtům nedochází.
20.
Landgericht (zemský soud) v případě prvních třech žalobních důvodů rozhodl v neprospěch žalované.
Žalovaná podala odvolání. Žalobce podal vedlejší opravný prostředek proti rozhodnutí o čtvrtém žalobním
důvodu.
21.
S ohledem na tyto skutkové a právní okolnosti se Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud
v Düsseldorfu) rozhodl položit Soudnímu dvoru následující otázky:
„1)

Brání ustanovení článků 22, 23 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října
1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355) vnitrostátní právní úpravě, která vedle
intervenčních pravomocí orgánů pro ochranu údajů a možností dotčené strany v oblasti soudního
přezkumu přiznává veřejně prospěšným sdružením na ochranu zájmů spotřebitelů pravomoc zahájit
v případě porušování těchto zájmů postup proti jejich porušovateli?

V případě, že bude na první otázku odpovězeno záporně:
2)

Je v takovém případě, o jaký se jedná v projednávané věci, kdy určitá osoba začlení do své webové stránky
programový kód, v jehož důsledku je prohlížeč uživatele instruován, aby žádal obsahy od třetí osoby a za
tímto účelem předával této třetí osobě osobní údaje, osoba, která tento programový kód začlenila do své
webové stránky, ‚správcem‘ ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46[…], i když tato osoba sama nemůže
toto zpracování údajů ovlivnit?

3)

V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Musí být čl. 2 písm. d) směrnice 95/46[…] vykládán v tom
smyslu, že odpovědnost je v něm upravena s konečnou platností tak, že brání občanskoprávnímu řízení
s třetí osobou, která sice není ‚správcem‘, ale založila důvod ke zpracování údajů, které nemůže ovlivnit?

4)

Co lze v situaci, jaká nastala v projednávané věci, považovat při vážení zájmů v souvislosti s čl. 7 písm. f)
směrnice 95/46[…] za ‚oprávněné zájmy‘? Je to zájem na vkládání obsahů poskytnutých třetí osobou, nebo
zájem této třetí osoby?

5)

Komu musí být v situaci, jaká nastala v projednávané věci, poskytnut souhlas podle čl. 7 písm. a) a čl. 2
písm. h) směrnice 95/46[…]?

6)

Týká se povinnost poskytnutí informací, kterou stanoví článek 10 směrnice 95/46[…], v situaci, jaká nastala
v projednávané věci, i provozovatele internetové stránky, který do ní začlenil předmětný obsah poskytnutý
třetí osobou, a založil tak důvod ke zpracování osobních údajů touto třetí osobou?“

22.
Písemná vyjádření předložili žalobce, žalovaná, společnost Facebook Ireland, Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Zemský úřad pro ochranu údajů a svobody informací
v Severním Porýní-Vestfálsku, Německo) (dále jen „LDI NW“), belgická, německá, italská, rakouská a polská
vláda, jakož i Komise. Ústní vyjádření na jednání konaném dne 6. září 2018 podali žalobce, žalovaná, společnost
Facebook Ireland, LDI NW, Belgie, Německo, Rakousko a Komise.
IV.

Posouzení

23.
V tomto stanovisku navrhuji uvést, že směrnice 95/46 nebrání tomu, aby vnitrostátní právní úprava
přiznala sdružení pověřenému ochranou spotřebitelů (jako je žalobce) aktivní legitimaci k podání žaloby proti
údajnému porušiteli právních předpisů na ochranu údajů (A). Mám rovněž za to, že žalovaná je spolu se
společností Facebook Ireland společným správcem, přičemž její odpovědnost je však omezena na určitou fázi
zpracování údajů (B). Zatřetí mám za to, že vážení ve smyslu čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 vyžaduje, aby byly
vzaty v úvahu nejen oprávněné zájmy žalované, ale i společnosti Facebook Ireland (a samozřejmě i práva
subjektů údajů) (C). Začtvrté vědomý souhlas subjektu údajů s danou fází zpracování údajů musí být udělen
žalované. Žalovaná má rovněž povinnost poskytnout subjektu údajů informace (D).

A.
Vnitrostátní právní úprava, která přiznává sdružení pověřenému ochranou zájmů spotřebitelů aktivní
legitimaci
24.
Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda směrnice 95/46 brání takovému vnitrostátnímu
pravidlu, které umožňuje sdružením na ochranu zájmů spotřebitelů zahájit právní řízení proti osobě, která údajně
porušila právní předpisy o ochraně údajů. V tomto ohledu předkládající soud výslovně uvádí články 22 až 24
směrnice 95/46. Konstatuje, že dotčená vnitrostátní právní úprava může být považována za „vhodné opatření“
ve smyslu článku 24. Navíc zdůrazňuje, že nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních
údajů“)(5), které směrnici 95/46 nahradilo, nyní sdružením toto právo v čl. 80 odst. 2 výslovně přiznává(6).
25.
Žalovaná a společnost Facebook Ireland tvrdí, že směrnice 95/46 neumožňuje přiznat aktivní legitimaci
těmto sdružením, jelikož v ní není jejich aktivní legitimace výslovně stanovena, přičemž směrnice 95/46 podle
jejich názoru stanoví úplnou harmonizaci. Podle žalované by takové přiznání aktivní legitimace ohrozilo
nezávislost orgánů dozoru v důsledku veřejného tlaku, kterému by tyto orgány byly vystaveny.

26.
Žalobce, LDI NW a všechny vlády, které se k projednávané věci vyjádřily, se shodují na tom, že směrnice
95/46 předmětné právní úpravě nebrání.
27.

Souhlasím s posledně uvedeným názorem(7).

28.
Považuji za důležité na úvod připomenout, že (výchozí) ústavní pravidlo zakotvené v článku 288 třetím
pododstavci SFEU, podle něhož „směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek,
jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků,“ které nejlépe zajistí výsledek, jehož má být
prostřednictvím směrnice dosaženo, „se ponechává vnitrostátním orgánům“(8).
29.
Z toho vyplývá, že za účelem provedení povinností vyplývajících ze směrnice mohou členské státy přijmout
jakákoliv opatření, která považují za vhodná, pokud sama směrnice tato opatření výslovně nevylučuje nebo
nejsou v rozporu s cíli uvedené směrnice.
30.
Znění směrnice 95/46 výslovně nevylučuje možnost přiznat ve vnitrostátních právních předpisech aktivní
legitimaci sdružení pověřenému ochranou práv spotřebitelů.
31.
Pokud jde o cíle, které směrnice 95/46 sleduje, tak zahrnují „zaji[štění] účinn[é] a úpln[é] ochran[y]
základních práv a svobod fyzických osob, zejména práva na soukromí, ve vztahu ke zpracování osobních
údajů“(9). Bod 10 odůvodnění směrnice 95/46 navíc uvádí, že „sblížení těchto právních předpisů nesmí vést
k oslabení ochrany, kterou zajišťují, ale musí mít naopak za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany ve
Společenství“(10).
32.
Z předkládacího rozhodnutí lze vyvodit, že Německo přiznalo sdružením, jako je žalobce, aktivní legitimaci,
aby napadla to, co tato sdružení považují za protiprávní obchodní praktiky nebo praktiky porušující právní
předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, včetně právních předpisů na ochranu údajů.
33.
V této souvislosti mi není jasné, jakým způsobem by přiznání aktivní legitimace sdružení bylo v rozporu
s cíli směrnice 95/46 nebo by oslabovalo úsilí o dosažení těchto cílů. Jeví se, že přiznání aktivní legitimace tomuto
druhu sdružení spíše podporuje takové dosažení cílů a provádění směrnice tím, že účinně přispívá k posílení práv
subjektů údajů, a to prostřednictvím kolektivního nápravného prostředku(11).
34.
Domnívám se, že členským státům tudíž nic nebrání v tom, aby přijímaly předpisy, které přiznávají aktivní
legitimaci sdružením, jako ty, které žalobci umožnily podat žalobu ve věci v původním řízení, jestliže si to členské
státy přejí.
35.
Ve světle této odpovědi se domnívám, že diskuse, která se v průběhu tohoto řízení rozvinula a která se
zaměřuje na to, zda dotčené vnitrostátní právní předpisy by jako „vhodné opatření“ měly spadat konkrétně pod
článek 24 směrnice 95/46, anebo zda by mohly spadat do oblasti působnosti článku 22, nás odvádí od podstaty
problému. Jestliže členské státy mají povinnost provést směrnici jakýmikoli prostředky, které považují za vhodné,
a jestliže tento konkrétní způsob provedení není vyloučen podle znění směrnice ani jejím cílem a účelem, je
vedlejší, pod který konkrétní článek směrnice lze určité vnitrostátní opatření podřadit(12). V každém případě však
lze „vhodná opatření, kterými zajistí uplatňování ustanovení této směrnice“ podle článku 24 zajisté vykládat tak,
že zahrnují ustanovení vnitrostátních předpisů, jako jsou ta, která jsou předmětem projednávané věci.
36.
Nedomnívám se, že by tento obecný závěr byl jakkoliv zpochybněn následující úvahou, která byla
v průběhu tohoto řízení diskutována.
37.
Zaprvé je pravda, že směrnice 95/46 není obsažena na seznamu uvedeném v příloze I směrnice 2009/22.
Tato směrnice stanoví pravidla týkající se žalob na zdržení se jednání, které mohou být podány tzv. „oprávněnými
subjekty“ za účelem posílení ochrany kolektivních zájmů spotřebitelů(13). Seznam uvedený v příloze I obsahuje
několik směrnic a směrnice 95/46 mezi nimi není.
38.
Jak však uvedla německá vláda, seznam uvedený v příloze I směrnice 2009/22 nelze považovat za
vyčerpávající v tom smyslu, že by bránil takové vnitrostátní právní úpravě žalob na zdržení se jednání, která se
týká dodržování pravidel obsažených v jiných směrnicích než těch uvedených v příloze I směrnice

2009/22. A fortiori, bylo by dosti překvapivé, kdyby takový ilustrativní seznam obsažený v sekundárním právním
předpisu byl náhle vykládán tak, že zbavuje členské státy jejich volby přiznané Smlouvou, pokud jde o způsob
provedení směrnice.
39.
Zadruhé se budu zabývat argumentem, který předložila žalovaná a společnost Facebook Ireland a který se
týká úplné harmonizace uskutečněné směrnicí 95/46, která by podle jejich názoru vylučovala jakákoliv výslovně
nepředvídaná opatření.
40.
Je pravda, že Soudní dvůr je ve své judikatuře konzistentní, pokud je o konstatování, že harmonizace
vyplývající ze směrnice 95/46 se neomezuje na minimální harmonizaci, ale vede k harmonizaci, která je „v
zásadně úplná“(14). Zároveň bylo rovněž uznáno, že tato směrnice „přiznává členským státům v některých
oblastech určitý rozhodovací prostor“ za předpokladu, že je zajištěn soulad se směrnicí 95/46(15).
41.
Jak jsem uvedl na jiném místě(16), otázku, zda jde na úrovni unijního práva o „úplnou harmonizaci“ (ve
smyslu legislativního zákazu, spočívajícího ve vyloučení jakýchkoli legislativních opatření ze strany členských
států), nelze řešit v obecné rovině ve vztahu k určité celé oblasti práva nebo předmětu směrnice. Naopak, toto
posouzení musí být provedeno s ohledem na každé jednotlivé ustanovení (určité pravidlo nebo konkrétní aspekt)
dotčené směrnice.
42.
Pokud jde o specifická „procesní“ ustanovení směrnice 95/46, která jsou dotčena v projednávané věci,
a sice články 22 až 24, tato jsou formulována velmi obecně(17). Vezmeme-li v potaz míru obecnosti a abstrakce
těchto ustanovení, bylo by dosti zarážející tvrdit, že mají účinek legislativního zákazu, který by vylučoval jakákoliv
opatření, která mohou být přijata členskými státy, ale která v těchto článcích nejsou výslovně uvedena(18).
43.
Zatřetí se další argument, který žalovaná vznesla, týkal ohrožení nezávislosti orgánů dohledu(19).
Žalovaná v podstatě tvrdila, že pokud by byla aktivní legitimace sdružení spotřebitelů přiznána, tato sdružení by
podávala žaloby souběžně s orgánem dozoru nebo namísto něho, což by vedlo k vytvoření tlaku veřejnosti na
orgán dozoru a jeho podjatosti, a případně bylo v rozporu s požadavkem úplné nezávislosti orgánů dozoru podle
čl. 28 odst. 1 této směrnice.
44.
Tento argument nemá žádnou váhu. Za předpokladu, že by orgán dozoru byl skutečně nezávislý(20),
neshledávám, stejně jako německá vláda, jak by žaloba, jako žaloba ve věci v původním řízení, mohla ohrozit
jeho nezávislost. Sdružení se nemůže domáhat práva v tom smyslu, že by svým názorem zavazovalo orgány
dozoru. To je ve výlučné pravomoci soudů. Sdružení spotřebitelů pouze mohou podat žalobu jako každý jednotlivý
spotřebitel. Tvrzení, že každá jednotlivá (soukromá) žaloba podaná jednotlivcem nebo sdružením spotřebitelů by
vyvíjela nátlak na (veřejné) orgány vymáhající právo, a proto tyto žaloby nemohou existovat souběžně se
systémem veřejnoprávního prosazování práva, je natolik podivné, že je mizivá potřeba se tímto argumentem
dále zabývat(21).
45.
Začtvrté a na závěr se budu zabývat argumentem, podle kterého je třeba čl. 80 odst. 2 obecného nařízení
o ochraně osobních údajů chápat jako změnu (a zvrat) dřívější situace, kdy nyní je umožněno něco (aktivní
legitimace sdružení), co dříve dovoleno nebylo.
46.

Tato argumentace není přesvědčivá.

47.
Je důležité připomenout, že s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které nahradilo směrnici
95/46, došlo ke změně povahy právního nástroje, ve kterém jsou pravidla stanovena, ze směrnice na nařízení.
Tato změna rovněž znamená, že na rozdíl od směrnice, kde členské státy mají volnou volbu, pokud jde o to, jak
obsah daného legislativního nástroje provedou, vnitrostátní předpisy provádějící nařízení mohou být přijaty
v zásadě pouze v případě, že je to výslovně připuštěno.
48.
Z tohoto hlediska je argument, že z výslovného ustanovení o aktivní legitimaci sdružení, které je nyní
uvedeno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, vyplývá, že aktivní legitimace byla podle směrnice 95/46
vyloučena, sporný. Pokud by z tohoto porovnání bylo možno vyvodit argument(22), pak by šlo o argument spíše
opačný: jestliže daná směrnice přiznání aktivní legitimace daným způsobem nevylučovala (na základě argumentů,
které jsem uvedl výše), změna právní formy ze směrnice na nařízení by zařazení takového ustanovení
odůvodňovala, aby bylo jasné, že tato možnost se uplatní i nadále.

49.
S ohledem na výše uvedené proto můj první dílčí závěr zní, že směrnice 95/46 nebrání vnitrostátní právní
úpravě, která přiznává veřejně prospěšným sdružením aktivní legitimaci k zahájení soudního řízení proti
domnělému porušiteli právních předpisů v oblasti ochrany údajů s cílem chránit zájmy spotřebitelů.

B.

Je Fashion ID správcem údajů?

50.
Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda je žalovanou, s ohledem na skutečnost, že na své
internetové stránky začlenila zásuvný modul, který způsobuje, že prohlížeč uživatele je instruován, aby žádal
obsahy od třetí osoby a předával této třetí osobě osobní údaje, třeba považovat za „správce“ ve smyslu čl. 2
písm. d) směrnice 95/46, i když žalovaná nemůže toto zpracování údajů ovlivnit.
51.
V kontextu projednávané věci chápu absenci schopnosti ovlivnit úkony zpracování údajů, na kterou ve své
otázce poukazuje předkládající soud, tak, že se nevztahuje na zapříčinění procesu předávání údajů (a na faktické
rovině lze konstatovat, že žalovaná má zjevný vliv díky tomu, že daný zásuvný modul začlenila). Zdá se, že tento
argument se spíše týká případného následného zpracování údajů společností Facebook Ireland.
52.
Jak uvádí předkládající soud, odpověď na druhou otázku má dopady, jež dalece přesahují projednávanou
věc a sociální síť provozovanou společností Facebook Ireland. Řada internetových stránek začleňuje obsah třetích
osob různé povahy. Pokud by osoba, jako je žalovaná, měla být kvalifikována jako „správce“ (spolu)odpovědný
za jakékoli (následné) zpracování údajů shromážděných díky tomu, že provozovatel daných internetových stránek
začlenil obsah náležející třetí osobě, který umožňuje předávání těchto údajů, pak by takové tvrzení jistě mělo širší
dopady, pokud jde o způsob nakládání s obsahem třetích osob.
53.
V rámci struktury daného případu je druhá otázka rovněž otázkou klíčovou, jež se dotýká podstaty
problému: komu a za co přesně přísluší odpovědnost v případě začlenění obsahu třetí osoby do internetové
stránky? (Ne)přesnost odpovědi na tuto otázku má rovněž vliv na zodpovězení následujících otázek, týkajících se
oprávněných zájmů, souhlasu a informační povinnosti.
54.
V tomto oddílu nejprve učiním několik úvodních poznámek k pojmu „osobní údaje“ relevantních pro
projednávanou věc (1). Následně představím nedávnou judikaturu Soudního dvora, ze které vyplývá možná
odpověď na druhou otázku, pokud by bez dalších otázek byla přijata dosavadní rozhodovací praxe Soudního dvora
(2). Poté vysvětlím, proč by bylo vhodné položit další otázky a analýzu v rámci projednávané věci poněkud
upřesnit (3). Na závěr pro účely definice pojmu (společné) správy zdůrazním význam jednoty „účelu a prostředků“,
která by měla být ve vztahu k příslušné fázi dotčeného zpracovávání osobních údajů (operaci zpracování údajů)
mezi (společnými) správci přítomna (4).

1.

Osobní údaje v projednávané věci

55.
Je třeba připomenout, že pojem „osobní údaje“ je v čl. 2 písm. a) směrnice 95/46 definován jako „veškeré
informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů)“. Bod 26 odůvodnění této směrnice
v této souvislosti uvádí, že „pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke všem prostředkům,
které mohou být rozumně použity jak správcem[,] tak jakoukoli jinou osobou pro identifikaci dané osoby“.
56.
Soudní dvůr již objasnil, že adresa IP může za určitých okolností představovat osobní údaj(23). Soudní dvůr
v této souvislosti dále uvedl, že aby se jednalo o „identifikovatelnou osobu“ ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice
95/46, „není nutné, aby tato informace sama o sobě umožňovala identifikovat subjekt údajů“, a že může být
nezbytné použít další údaje. Rovněž uvedl, že „není požadováno, aby se všechny informace umožňující
identifikovat subjekt údajů musely nacházet v rukách jediné osoby“, jestliže možnost kombinovat příslušné údaje
„představuje prostředek, který může být rozumně použit pro identifikaci subjektu údajů“(24).
57.
Předkládající soud se nezabývá otázkou, zda IP adresa, ať již samostatně, nebo v kombinaci s názvem
prohlížeče, který je rovněž předáván, představuje osobní údaj ve smyslu tohoto kritéria. Zdá se, že společnost
Facebook Ireland tuto kvalifikaci zpochybňuje(25).
58.
Je zřejmé, že takové posouzení přísluší vnitrostátnímu soudu. Obecně lze říci, že s ohledem na jakýkoliv
případně začleněný zásuvný modul nebo jakýkoli jiný obsah třetí osoby platí, že aby bylo možno údaje označit za

osobní, je nezbytné, aby umožňovaly (přímou či nepřímou) identifikaci subjektu údajů. Pro účely projednávané
věci budu vycházet z toho, jak patrně vyplývá z otázky předkládajícího soudu, že za okolností původního řízení
IP adresy a název prohlížeče skutečně představují osobní údaje a splňují kritéria podle čl. 2 písm. a) směrnice
95/46 tak, jak je upřesnil Soudní dvůr.

2.

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein locuta, causa finita?

59.
Pokud jde o odpověď na druhou otázku, žalovaná a společnost Facebook Ireland uvedly, že žalovaná
nemůže být považována za správce, protože nemá vliv na to, jaké osobní údaje budou zpracovávány. Z tohoto
důvodu je možné takto klasifikovat pouze společnost Facebook Ireland. Jako podpůrný argument společnost
Facebook Ireland uvedla, že žalovaná s ní jedná společně jakožto společný správce, přičemž však odpovědnost
takové osoby, jako je žalovaná, je omezena na oblast jejího skutečného vlivu.
60.
Žalobce, LDI NW a všechny vlády, které v projednávané věci předložily svá vyjádření, jakož i Komise
v podstatě sdílejí názor, že pojem „správce“ je třeba chápat široce a že zahrnuje žalovanou. Jejich názory
v jednotlivých podáních se nicméně značně liší, pokud jde o přesný rozsah odpovědnosti žalované. Odlišnosti se
týkají otázky, zda by žalovaná a společnost Facebook Ireland měly být (či neměly) společně odpovědné, zda by
měla či neměla být jejich společná odpovědnost omezena na fázi zpracování osobních údajů, do které je žalovaná
skutečně zapojena, a zda by v této souvislosti mělo být rozlišováno mezi návštěvníky internetové stránky
žalované, kteří mají účet na Facebooku, a těmi, kteří jej nemají.
61.
Jako výchozí bod je třeba konstatovat, že podle čl. 2 písm. d) směrnice 95/46 pojem „správce“ zahrnuje
osobu, která „sama nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů“(26). Pojem
„správce“ tedy může odkazovat na několik subjektů podílejících se na zpracovávání osobních údajů(27) a měl by
být vykládán široce(28).
62.
Otázkou společné správy se nedávno zabýval Soudní dvůr v rozsudku ve věci Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein(29). Ve vztahu k roli správce fanouškovské stránky umístěné na Facebooku dospěl Soudní
dvůr k závěru, že tento správce jednal, společně se společností Facebook Ireland, jako správce ve smyslu čl. 2
písm. d) směrnice 95/46. Důvodem bylo to, že se správce, společně se společností Facebook Ireland, podílel na
určení účelů a prostředků zpracování osobních údajů návštěvníků fanouškovské stránky(30).
63.
Soudní dvůr konkrétně poznamenal, že vytvořením dotčené fanouškovské stránky správce společnosti
Facebook Ireland umožnil, „aby umisťovala soubory cookies na počítači nebo jakémkoli jiném zařízení osoby,
která jeho fanouškovskou stránku navštívila,“ a zpracovává tak osobní údaje(31). Soudní dvůr konstatoval, že
„vytvoření fanouškovské stránky na Facebooku na straně jejího správce znamená, že provedl úkon nastavení
mimo jiné podle své cílové skupiny a cílů řízení nebo propagace svých činností, který má vliv na zpracování
osobních údajů za účelem vypracování statistických výkazů získaných na základě návštěv fanouškovské
stránky“(32). Sporné zpracování umožnilo společnosti Facebook Ireland „zlepšit její systém reklamy“, zatímco
správci poskytlo prostředky k lepší správě propagace své vlastní činnosti s pomocí anonymizovaných statistik(33).
64.
Soudní dvůr dospěl k závěru, že předmětný správce se „svým úkonem nastavení parametrů“ podílel na
určení účelu a prostředků zpracování osobních údajů návštěvníků své fanouškovské stránky. Proto musí být
považován za správce odpovědného za takové zpracování společně se společností Facebook Ireland (která má
„ještě významnější“ odpovědnost, pokud jde o osobní údaje osob, které nejsou uživateli společnosti Facebook
Ireland)(34).
65.
V rozsudku ve věci Jehovan todistajat Soudní dvůr zdůraznil další aspekt důležitý k objasnění pojmu
„společný správce“: k tomu, aby byla dána společná správa a společná odpovědnost, není nutné, aby každý ze
správců měl přístup ke (všem) dotčeným osobním údajům. Náboženská společnost tak může být společným
správcem také v případech, kdy společnost sama zjevně k předmětným shromážděným údajům neměla přístup.
V daném případě měli osobní údaje ve fyzickém držení jednotliví členové náboženské společnosti Svědkové
Jehovovi. Postačovalo, že kazatelská činnost, v jejímž rámci zjevně byly osobní údaje shromažďovány, byla touto
společností organizována, koordinována a podporována(35).

66.
V rámci úvahy na vyšší úrovni abstrakce a se zaměřením výhradně na pojem „společná správa“ musím
souhlasit s tím, že s ohledem na tato nedávná soudní rozhodnutí je nutné dospět k závěru, že žalovaná jedná jako
správce a je za zpracování údajů spolu se společností Facebook Ireland společně odpovědná(36).
67.
Zaprvé se jeví, že žalovaná pomocí předmětného zásuvného modulu umožnila společnosti Facebook
Ireland získat osobní údaje uživatelů internetové stránky žalované.
68.
Zadruhé je pravda, že na rozdíl od správce dotčeného ve věci Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
žalovaná podle všeho nestanoví parametry žádných informací o uživatelích své internetové stránky, které by jí
byly v anonymizované nebo jiné formě vraceny. Žádoucím „přínosem“ se zdá být bezplatná propagace jejích
výrobků, ke které údajně dochází, když se uživatel na její internetové stránce rozhodne kliknout na tlačítko
Facebook „Like Box“, aby prostřednictvím svého účtu na síti Facebook sdílel své úvahy například ohledně černých
koktejlových šatů. S výhradou skutkového ověření ze strany předkládajícího soudu tak použití zásuvného modulu
umožňuje žalované optimalizovat propagaci svých produktů tím, že jí umožní je na Facebooku zviditelnit.
69.
Z jiného úhlu pohledu lze také tvrdit, že žalovaná (spolu)stanovila parametry shromažďovaných údajů
toliko tím, že dotčený zásuvný modul začlenila do své internetové stránky. Zásuvný modul sám o sobě stanoví
parametry osobních údajů, které mají být shromažďovány. Tím, že tento nástroj do své internetové stránky
dobrovolně začlenila, žalovaná stanovila dané parametry ve vztahu ke všem návštěvníkům své internetové
stránky.
70.
Zatřetí pak v každém případě ve světle rozhodnutí ve věci Jehovan todistajat platí, že společného správce
lze takto klasifikovat, i když nemá přístup ke všem „plodům společné práce“. Skutečnost, že žalovaná nemá
přístup k údajům přenášeným na Facebook nebo že zřejmě na oplátku nedostává žádné přizpůsobené nebo
souhrnné statistiky, se tedy nezdá být rozhodující.

3.
71.

Problémy: Kdo tedy není společným správcem?
Bude účinná ochrana posílena tím, že za její zajištění ponese odpovědnost každý?

72.
Toto je stručné vyjádření hlubšího morálního a praktického dilematu, které se v tomto případě vyjevuje
a které lze v právních termínech vyjádřit jako rozsah definice (společného) správce. V pochopitelné snaze zajistit
účinnou ochranu osobních údajů byl Soudní dvůr ve své nedávné judikatuře velmi inkluzivní, když byl vyzván,
aby tím či oním způsobem definoval pojem (společného) správce. Soudní dvůr se však zatím nezabýval
praktickými důsledky tohoto rozmáchlého definičního přístupu s ohledem na specifické následné povinnosti
a zvláštní odpovědnost stran, které jsou klasifikovány jako společní správci. Vzhledem k tomu, že projednávaná
věc přesně takovou příležitost nabízí, navrhuji ji využít za účelem upřesnění definic, které by ve vztahu k pojmu
„(společný) správce“ měly existovat.

a)

O povinnosti a odpovědnosti

73.
Pokud se na test užívaný pro identifikaci „společného správce“ podíváme kritickým pohledem, zdá se, že
po rozhodnutích ve věcech Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein a Jehovan todistajat rozhodujícím hlediskem
je, zda dotyčná osoba „umožnila“ shromažďování a předávání osobních údajů, případně ve spojení s určitým
vlivem, který takový společný správce má, pokud jde o parametry (nebo přinejmenším ve spojení s jejich tichým
potvrzením)(37). Pokud tomu tak skutečně je, pak je i přes záměr, který je jasně vyjádřený ve věci
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, tomu zabránit(38),obtížné pochopit, proč by normální uživatelé online
aplikací, ať už jde o sociální síť nebo jakoukoli jinou platformu pro spolupráci, ale i jiné programy(39), neměli
rovněž být společnými správci. Uživatel si zpravidla vytvoří účet, přičemž vůči správci stanoví parametry svého
účtu ohledně toho, jak by měl být uspořádán a jaké informace, o kom, o čem a od koho chce získávat. Rovněž
prostřednictvím aplikace vyzve své přátele, kolegy a další osoby ke sdílení informací ve formě (často značně
citlivých) osobních údajů, čímž nejenže poskytuje údaje týkající se těchto osob, ale také tyto osoby vyzývá
k tomu, aby se samy zapojily, čímž nepochybně přispívá k získávání a zpracování osobních údajů těchto osob.
74.
A co ostatní strany v „řetězci osobních údajů“? Dovedeno do extrému, kdyby jediným relevantním
kritériem pro společnou správu bylo umožnění zpracování údajů, tedy v zásadě jakékoliv přispění k takovému
zpracování v kterékoliv fázi, nebyl by pak společným správcem, který potenciálně nese spoluodpovědnost za

zpracování osobních údajů, i poskytovatel internetového připojení, který zpracování údajů umožňuje tím, že
poskytuje přístup k internetu, nebo dokonce i dodavatel elektrické energie?
75.
Intuitivní odpověď je samozřejmě „ne“. Problém spočívá v tom, že vymezení rozsahu odpovědnosti z široké
definice správce nevyplývá. Problém, který z přílišné šíře této definice plyne, spočívá v tom, že zakládá
spoluodpovědnost velkého počtu osob za zpracování osobních údajů.
76.
Na rozdíl od případů uvedených v předcházející části se však otázky položené předkládajícím soudem
v projednávané věci neomezují na definici „správce“. Navazují na ni a dále zkoumají související otázky, pokud jde
o rozdělení konkrétních povinností, které směrnice 95/46 ukládá. Tyto problémy samy o sobě poukazují na
nedostatky příliš široké definice správce, zejména ve spojení s nejasným vymezením toho, jaké konkrétně jsou
specifické povinnosti a odpovědnost správců podle směrnice 95/46. Dobře to ilustrují vyjádření zúčastněných
stran k páté a šesté otázce, které se týkají přesného vymezení odpovědnosti podle směrnice.
77.
Pátá otázka se v podstatě táže, kdo by měl získat souhlas subjektu údajů a k jakému účelu. Navrhované
odpovědi na tuto otázku se významně liší.
78.
Žalobce a LDI NW mají za to, že povinnost získat vědomý souhlas subjektu údajů je na žalované, která
učinila rozhodnutí předmětný zásuvný modul začlenit. Podle žalobce je to o to zásadnější v případě osob, které
nejsou uživateli Facebooku a které nepřijaly všeobecné obchodní podmínky Facebooku. Žalovaná zastává postoj,
že souhlas má být udělen třetí osobě, která začleněný obsah poskytuje, konkrétně společnosti Facebook Ireland.
Společnost Facebook Ireland se domnívá, že souhlas nemusí být udělen konkrétnímu adresátovi, jelikož směrnice
95/46 stanoví pouze to, že souhlas musí být svobodný, výslovný a vědomý.
79.
Rakousko, Německo a Polsko uvedlo, že souhlas musí být udělen před zpracováním údajů, a podle
Rakouska se musí týkat jak shromažďování údajů, tak i jejich případného předávání. Polsko zdůrazňuje, že souhlas
musí být udělen žalované. Německo se domnívá, že souhlas musí být udělen žalované nebo třetí osobě, která
začleněný obsah poskytuje (společnost Facebook Ireland), protože obě jsou za zpracování spoluodpovědné.
Žalovaná musí obdržet pouze souhlas k předávání údajů třetí osobě, protože ve vztahu ke všem ostatním
zpracováním a užitím shromážděných údajů již nevystupuje v roli správce. Toto ovšem nevylučuje možnost, aby
provozovatel internetové stránky získal souhlas se zpracováním prováděným třetí osobou, což může být mezi
nimi upraveno dohodou. Itálie tvrdí, že souhlas musí být udělen všem osobám, které se na zpracování osobních
údajů podílejí, konkrétně žalované a společnosti Facebook Ireland. Belgie a Komise zdůrazňují, že směrnice 95/46
blíže neuvádí, komu má být souhlas udělen.
80.
Obdobně rozmanité jsou názory i na otázku, komu náleží informační povinnost v souladu s článkem 10
směrnice 95/46 a co přesně obnáší, která je předmětem šesté otázky položené předkládajícím soudem.
81.
Podle žalobce je to provozovatel internetové stránky, komu náleží povinnost sdělovat subjektu údajů
nezbytné informace. Žalovaná tvrdí opak, přičemž zdůrazňuje, že povinnost poskytovat informace náleží
společnosti Facebook Ireland, protože žalovaná nemá přesné informace k dispozici. Obdobně společnost Facebook
Ireland zdůrazňuje, že to ona má informační povinnost, jelikož tato povinnost se vztahuje pouze na správce (nebo
jeho zástupce). Poznamenává, že odpověď na šestou otázku je úzce spjata s otázkou, zda je provozovatel
internetové stránky správcem. Z článku 10 vyplývá, že klasifikovat provozovatele internetové stránky jako
správce je nevhodné, protože tento není schopen dané informace poskytnout. LDI NW se domnívá, že informace
mají být poskytnuty provozovatelem internetové stránky, byť připouští, že je s ohledem na skutečnost, že
žalovaná nemá na zpracování údajů ze strany společnosti Facebook Ireland žádný vliv, obtížné určit, jaké
informace by to měly být. Vzájemné provázání účelů zpracování údajů naznačuje, že provozovatel internetové
stránky by měl být za zpracování, které umožnil, spoluodpovědný.
82.
Belgie, Itálie a Polsko uvádějí, že informační povinnost se vztahuje rovněž na provozovatele internetové
stránky, jako je ten v projednávané věci, vzhledem k tomu, že jej lze kvalifikovat jako správce. Belgie dodává, že
provozovatel internetové stránky může rovněž mít povinnost ověřit účel následného zpracování údajů a přijmout
vhodná opatření, aby zajistil ochranu fyzických osob. Německá vláda má za to, že informační povinnost se
vztahuje i na provozovatele internetové stránky, a to v rozsahu, v němž je za zpracování odpovědný, tedy za
předávání údajů externímu poskytovateli včleněného obsahu, nikoliv však za veškeré následné fáze zpracování

údajů, za které odpovídá externí poskytovatel. Podle názoru Rakouska a Komise informační povinnosti podle
článku 10 směrnice 95/46 náleží jak provozovateli internetové stránky, tak externímu poskytovateli.
83.
Nad rámec otázek vznesených v rámci páté a šesté otázky lze dodat, že podobné koncepční obtíže
pravděpodobně vyvstanou i při zvažování dalších povinností stanovených směrnicí 95/46, jako je právo na
přístup podle článku 12 této směrnice. Je pravda, že Soudní dvůr v rozhodnutí ve věci Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein prohlásil, že „směrnice 95/46 [….] nevyžaduje, když je dána společná odpovědnost několika
aktérů za totéž zpracování, aby měl každý z nich přístup k dotčeným osobním údajům“(40). Správce, který sám
nemá přístup k údajům, ve vztahu k nimž je nicméně považován za (společného) správce, však zcela logicky
nemůže poskytnout přístup žádnému subjektu údajů (nemluvě o dalších úkonech, jako je například oprava nebo
výmaz).
84.
V tomto okamžiku se tedy počáteční koncepční nejasnost (kdo je správcem a konkrétně ve vztahu
k čemu), která v některých případech může vést k nejasnosti následné (která povinnost náleží komu), přelila
v objektivní neschopnost případného společného správce zajistit soulad s platnými právními předpisy.
85.
Je samozřejmě možné tvrdit, že za účelem přesného rozdělení odpovědnosti mezi (potenciálně početné
společné) správce je třeba uzavřít smlouvy. Ty by stanovily nejen rozdělení odpovědnosti, ale také určily, kterou
povinnost stanovenou směrnicí má splnit která strana, včetně těch povinností, které mohou být fyzicky vykonány
pouze jednou ze stran.
86.
Toto tvrzení považuji za velmi problematické. Zaprvé je zcela nerealistické s ohledem na hustou síť
formálních standardních smluv, které by musela podepsat kterákoliv strana, pravděpodobně včetně řady běžných
uživatelů(41). Zadruhé by uplatňování platných právních předpisů a v nich stanovené rozdělení odpovědnosti bylo
závislé na soukromých dohodách, k nimž nemusí mít přístup třetí osoby, které chtějí uplatnit svá práva.
87.
Zatřetí se zdá, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů v článku 26 zavádí nový režim společné
odpovědnosti, což možná částečně předjímá některé z těchto otázek. Je samozřejmě pravda, že obecné nařízení
o ochraně osobních údajů nebylo ratione temporispoužitelné na případy projednávané v tomto oddíle ani
v projednávané věci. Pokud však v nových právních předpisech není žádná specifická nebo systematická
odchylka v použití příslušných definic, což patrně je tento případ, jelikož článek 4 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů do velké míry zachovává klíčové pojmy stanovené v článku 2 směrnice 95/46 (přičemž řadu
nových pojmů přidává), bylo by poněkud překvapivé, kdyby se výklad těchto klíčových pojmů, včetně pojmů
„správce“, „zpracování“ nebo „osobní údaj“, od stávající judikatury (bez velmi dobrých důvodů) významně
odchyloval.
88.
Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak by režim společné odpovědnosti společných správců zavedený
v čl. 26 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů mohl představovat skutečnou výzvu. Na jedné straně
čl. 26 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů umožňuje společným správcům „vymez[it] své podíly
na odpovědnosti za plnění povinností“. Na druhé straně však čl. 26 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů jasně stanoví, že „může subjekt údajů vykonávat svá práva“ „u každého ze správců a vůči každému z nich“,
bez ohledu na jakékoliv takové ujednání. Za zpracování dotčených údajů tedy může být odpovědný každý ze
společných správců.

b)

Obecnější pohled

89.
Kdysi dávno (fanoušci jedené sci-fi franšízy by mohli dodat „v jedné daleké galaxii“) bylo módní být na
sociálních sítích. Poté se postupně stávalo módním na sociálních sítích nebýt. V současné době je být na sociální
síti téměř zločinem (a proto je třeba zavést nové formy objektivní odpovědnosti za jednání třetí osoby).
90.
Nelze popřít, že soudní rozhodování se odehrává na pozadí vyvíjejícího se společenského kontextu. Na
tento kontext by soudní rozhodování rozhodně mělo reagovat, nicméně nemělo by jím být řízeno. Sociální síť,
jako každá jiná aplikace nebo program, je nástrojem. Podobně jako nůž nebo automobil ji lze použít mnoha
způsoby. Je rovněž nepochybné, že pokud je použita k nesprávným účelům, je potřeba takové užití stíhat. Možná
však není nejlepší nápad stíhat každého a všechny, kdo kdy použili nůž. Osoba, která nůž použila, je obvykle
stíhána, jestliže dané použití způsobilo újmu.

91.
Proto by měla mezi mocí, kontrolou a odpovědností existovat minimálně rozumná míra souvislosti, když
už ne vždy absolutní shoda. Moderní právní předpisy přirozeně stanoví různé formy objektivní odpovědnosti,
které se uplatní pouze v případě výskytu určitých následků. To ale bývají odůvodněné výjimky. Pokud je bez
jakéhokoliv odůvodnění přičítána odpovědnost někomu, kdo nad výsledkem neměl žádnou kontrolu, takové
rozdělení odpovědnosti bude obvykle považováno za nedůvodné nebo nespravedlivé(42).
92.
Kromě toho by skeptik z východnější části Evropské unie, s ohledem na svou historickou zkušenost, mohl
v odpovědi na otázku položenou na začátku tohoto oddílu (bod 71) poznamenat, že účinnost ochrany čehokoliv
má tendenci výrazně slábnout, pokud je odpovědností všech. Jsou-li činěni odpovědnými všichni, vede to ve
výsledku k tomu, že ve skutečnosti neodpovídá nikdo. Jinak řečeno, platí, že osoba, která by měla být za určitý
průběh věcí odpovědná, tedy ta, která vykonává skutečnou kontrolu, se může skrývat za všechny ostatní
formálně „spoluodpovědné“ osoby, přičemž účinná ochrana je výrazně oslabena.
93.
A konečně žádný dobrý právní předpis (či jeho výklad) by neměl vést k situaci, kdy v něm stanovené
povinnosti nemohou být jejich adresáty skutečně splněny. To znamená, že nemá-li robustní definice (společné)
správy vést k soudem posvěcenému příkazu všem aktérům, aby se odpojili a aby se zdrželi používání jakýchkoli
sociálních sítí, zásuvných modulů a případně i jakýchkoli jiných obsahů třetích osob, musí být při vymezování
povinností a odpovědnosti brán zřetel k realitě, včetně otázek spojených s povědomím a skutečnou vyjednávací
silou a schopností kteroukoli přičítanou činnost ovlivnit(43).

4.
Zpět k (legislativním) kořenům: Jednota účelu a prostředků s ohledem na určité úkony zpracování
údajů
94.
Ačkoli Soudní dvůr ve věci Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein zaujal k definici společné správy
poměrně robustní přístup, připomněl rovněž potřebu odpovědnost (společného) správce omezit. Přesněji řečeno,
Soudní dvůr uvedl, že „z existence společné odpovědnosti nelze nezbytně dovozovat, že by jednotliví
provozovatelé, jichž se zpracování osobních údajů týká, měli nést nezbytně stejný podíl odpovědnosti. […] tito
provozovatelé mohou být zapojeni v různých fázích tohoto zpracování a v různé míře, takže míru odpovědnosti
každého z nich je třeba hodnotit s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem projednávané věci“(44).
95.
Ačkoliv ve věci Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein nebylo nutné tento specifický problém řešit,
v projednávané věci, v níž předkládající soud Soudní dvůr přímo vyzývá, aby určil případné povinnosti žalované,
které vyplývají z jejího postavení jakožto správce, to nutné je.
96.
Ve světle nově zavedeného systému společné odpovědnosti podle článku 26 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů je obtížné stanovit, jak by společná odpovědnost mohla, s ohledem na potenciálně stejné
důsledky (ne)dovoleného nakládání s osobními údaji, vést k odpovědnosti nerovné. To platí zejména s ohledem
na čl. 26 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který zjevně směřuje k odpovědnosti společné (a
nerozdílné)(45).
97.
Domnívám se však, že klíčovým je druhý výrok Soudního dvora, tedy ten, že „provozovatelé mohou být
zapojeni v různých fázích tohoto zpracování a v různé míře“. Toto konstatování se opírá o definice obsažené ve
směrnici 95/46, zejména pokud jde o definici i) pojmu „zpracování“ v čl. 2 písm. b) a ii) pojmu „správce“ v čl. 2
písm. d).
98.
Zaprvé pojem „zpracování osobních údajů“ zahrnuje „jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji,
které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání,
uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení
prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz
nebo likvidace“.
99.
I když je pojem „zpracování“, podobně jako pojem „správce“, definován spíše široce(46), jasně podtrhuje
a soustředí se na fáze zpracování: odkazuje na úkon nebo soubor úkonů, s demonstrativním výčtem toho, co by
takovým jednotlivým úkonem mohlo být. Logicky by pak otázka správy měla být posuzována spíše s ohledem na
jednotlivé dotčené úkony, než s ohledem na neurčitý soubor jakýchkoli a všech úkonů označovaných jako
zpracování(47).

100. Zadruhé pojem společné správy není ve směrnici 95/46 specificky definován. Logicky se však tento pojem
opírá o pojem „správce“ v čl. 2 písm. d): společná správa nastává, když dvě nebo více osob určují prostředky
a účely zpracování osobních údajů společně(48). Jinými slovy, aby dvě (nebo více) osob mohly být kvalifikovány
jako společní správci, musí mezi nimi existovat totožnost účelů a prostředků zpracování osobních údajů.
101. Podle mého názoru by povinnosti a případná odpovědnost společných správců měly vycházet z kombinace
těchto dvou definic. Pokud jde o určitý úkon zpracování, (společný) správce je odpovědný za takový úkon nebo
soubor úkonů, u nichž sdílí nebo spoluurčuje účely a prostředky. Naproti tomu taková osoba nemůže být
považována za odpovědnou za předcházející fáze ani za následné fáze celého řetězce zpracování, ve vztahu
k nimž nemohla určit účel ani prostředky zpracování.
102. V projednávaném
případě
relevantní
fáze
(úkony)
zpracování
odpovídá shromažďování a předávání osobních údajů, k nimž dochází prostřednictvím tlačítka Facebook „Like
Box“.
103. Zaprvé, jak uvádí žalobce, LDI NW a německá vláda, pokud jde o prostředky použité v rámci těchto úkonů
zpracování údajů, zdá se být prokázané, že žalovaná rozhoduje o použití předmětného zásuvného modulu, který
slouží jako nástroj pro shromažďování a předávání osobních údajů. Toto shromažďování a předávání je zahájeno
přístupem na internetovou stránku žalované. Tento zásuvný modul žalované poskytla společnost Facebook
Ireland. Společnost Facebook Ireland a žalovaná tak patrně dobrovolně zapříčinily fáze zpracování spočívající ve
shromažďování a předávání údajů. Je samozřejmě věcí vnitrostátního soudu, aby toto ověřil ze skutkového
hlediska.
104. Zadruhé s ohledem na účel zpracování údajů předkládací rozhodnutí neuvádí důvody, které žalovanou vedly
k rozhodnutí začlenit tlačítko Facebook „Like Box“ do své internetové stránky. S výhradou ověření ze strany
předkládajícího soudu se však zdá, že toto rozhodnutí bylo inspirováno přáním zvýšit prostřednictvím sociální sítě
viditelnost produktů žalované. Zároveň se zdá, že údaje předané společnosti Facebook Ireland jsou touto
společností využívány pro její vlastní obchodní účely.
105. Bez ohledu na skutečnost, že konkrétní obchodní využití údajů nemusí být totožné, celkově se zdá, že
žalovaná i společnost Facebook Ireland zřejmě sledují obchodní účely způsobem, který se jeví být vzájemně
komplementárním. Z tohoto pohledu, byť účely nejsou totožné, je dána jednota účelu: je přítomen obchodní
a reklamní účel.
106. Na základě skutkových okolností projednávané věci se tedy jeví, že žalovaná a společnost Facebook Ireland
spolurozhodují o prostředcích a účelech tohoto zpracování ve fázi shromažďování a předávání předmětných
osobních údajů. V tomto rozsahu tedy žalovaná působí jako správce a v tomto rozsahu také nese se společností
Facebook Ireland společnou odpovědnost.
107. Zároveň se domnívám, že odpovědnost žalované musí být omezena na tu fázi zpracování údajů, na níž se
podílí, a že nemůže být rozšiřována na případné pozdější fáze zpracovávání údajů, pokud takové zpracování
probíhá mimo kontrolu žalované a patrně i bez jejího vědomí.
108. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy můj druhý dílčí závěr zní, že taková osoba, jako je žalovaná,
která do své internetové stránky začlenila zásuvný modul třetí osoby, který shromažďuje a předává osobní údaje
uživatele (přičemž tento zásuvný modul poskytla tato třetí osoba), by měla být považována za správce ve smyslu
čl. 2 písm. d) směrnice 95/46. (Spolu)odpovědnost tohoto správce je však omezena pouze na ty úkony zpracování
osobních údajů, o jejichž prostředcích a účelu účinně spolurozhoduje.
109. Je třeba dodat, že tento závěr rovněž odpovídá na třetí položenou otázku. Touto otázkou se předkládající
soud v podstatě snaží zjistit, zda směrnice 95/46 brání použití pojmu Störer (škůdce) definovaného vnitrostátním
právem na žalovanou, pokud je prokázáno, že žalovaná nemůže být považována za správce. Podle předkládacího
rozhodnutí pojem Störer vyžaduje, aby osoba, která sama právo neporušila, ale vytvořila nebo zvýšila hrozbu
takového porušování práva ze strany třetí osoby, přijala proveditelná a únosná opatření, aby porušování práv
zabránila. Pokud by žalovaná nemohla být považována za správce, má předkládající soud za to, že nezbytné
předpoklady pro použití pojmu Störer byly naplněny, neboť tím, že zásuvný modul Facebook „Like Box“ začlenila,
žalovaná přinejmenším vytvořila hrozbu porušení ze strany společnosti Facebook.

110. Vzhledem k odpovědi poskytnuté na druhou otázku předkládajícího soudu není třeba na třetí otázku
odpovídat. Jakmile bylo určeno, že daná osoba musí být kvalifikována jako správce ve smyslu směrnice 95/46,
její povinnosti jakožto správce musí být posuzovány ve světle povinností stanovených touto směrnicí. Opačný
závěr by v různých členských státech vedl k rozdílné odpovědnosti správců za určité konkrétní porušení právních
předpisů. V tomto smyslu, a s ohledem na definici správce, směrnice 95/46 skutečně zajišťuje úplnou
harmonizaci, pokud jde o adresáty vymezených povinností(49).

C.

Oprávněné zájmy, které mají být zohledněny podle čl. 7 písm. f) směrnice 95/46

111. Čtvrtá v projednávané věci položená otázka se týká oprávněnosti zpracování osobních údajů při absenci
souhlasu subjektu údajů ve smyslu čl. 7 písm. a) směrnice 95/46.
112. V této souvislosti předkládající soud odkazuje na čl. 7 písm. f) směrnice 95/46, dle kterého je zpracování
osobních údajů přípustné, pokud „je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či
osob, kterým jsou údaje sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu
údajů [...]“. Předkládající soud si přesněji řečeno přeje určit, čí oprávněné zájmy je třeba v kontextu projednávané
věci vzít v úvahu: oprávněné zájmy žalované, která obsah třetí osoby začlenila, anebo oprávněné zájmy této třetí
osoby (konkrétně společnosti Facebook Ireland)(50).
113. Úvodem je třeba poznamenat, že Komise považuje čtvrtou otázku za irelevantní, protože v tomto případě
musí být souhlas uživatele poskytnut v každém případě, a to na základě právních předpisů, kterými se provádí
směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací
(dále jen „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“)(51).
114. Souhlasím s Komisí, že směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (která dle čl. 1 odst. 2 upřesňuje
a doplňuje směrnici 95/46 v odvětví elektronických komunikací)(52) se na danou situaci zřejmě použije, a to
v rozsahu, v němž dochází k umisťování souborů cookies na uživatelská zařízení(53). Kromě toho čl. 2 písm. f)
a bod 17 odůvodnění směrnice o soukromí a elektronických komunikacích definují souhlas odkazem na pojem
„souhlas“ dle směrnice 95/46.
115. Zda ve věci v původním řízení došlo k umisťování souborů cookies, bylo předmětem obsáhlé diskuse na
jednání. Je na vnitrostátním soudu, aby objasnil skutkový stav. V každém případě má však předkládající soud za
to, jak bylo popsáno v předkládacím rozhodnutí, že předávané údaje představují osobní údaje(54). Zdá se tedy,
že otázka souborů cookies neposkytuje odpověď na všechny problémy, které v daném případě v souvislosti se
zpracováním údajů zjevně vyvstávají(55).
116. Jsem tedy toho názoru, že čtvrtou otázku je třeba prozkoumat podrobněji.
117. Žalobce tvrdí, že oprávněný zájem, který je třeba vzít v úvahu, je oprávněný zájem žalované. Dodává, že
v projednávaném případě se oprávněného zájmu nemůže dovolávat žalovaná ani společnost Facebook Ireland.
118. Žalovaná a společnost Facebook Ireland v podstatě uvedly, že oprávněné zájmy, které je třeba vzít v úvahu,
jsou oprávněné zájmy osoby, která obsah třetí osoby začleňuje, jakož i oprávněné zájmy této třetí osoby, přičemž
je třeba mít na zřeteli zájmy návštěvníků internetové stránky, jejichž základní práva mohou být dotčena.
119. LDI NW, Polsko, Německo a Itálie se domnívají, že je třeba zohlednit jak oprávněné zájmy žalované, tak
společnosti Facebook Ireland, jelikož obě předmětné zpracování umožnily. Rakousko zastává obdobný názor.
Podobně Belgie zdůrazňuje, s odkazem na rozsudek Soudního dvora ve věci Google Spain, že oprávněné zájmy,
které je třeba vzít v úvahu, jsou oprávněné zájmy správce, jakož i třetích osob, jimž byly dotčené osobní údaje
sděleny.
120. Je třeba na úvod připomenout, že veškeré zpracování osobních údajů musí být, mimo jiné, v zásadě
v souladu s jedním z kritérií, která umožňují oprávněné zpracování údajů a která jsou uvedena v článku 7
směrnice 95/46(56).

121. Konkrétně v souvislosti s čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 Soudní dvůr připomněl, že toto ustanovení „stanoví
tři kumulativní podmínky pro to, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné, a to zaprvé sledování oprávněného
zájmu správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje sdělovány, zadruhé nezbytnost zpracování osobních
údajů pro uskutečnění sledovaných oprávněných zájmů a zatřetí podmínku, že nemají přednost základní práva
a svobody osoby, na kterou se vztahuje ochrana údajů“(57).
122. Směrnice 95/46 neobsahuje definici ani výčet „oprávněných zájmů“. Tento pojem se zdá být poměrně pružný
a otevřený interpretaci(58). Neexistuje žádný typ zájmů, který by byl jako takový vyloučen, je-li ovšem sám
o sobě legální. Jak bylo v podstatě diskutováno na jednání a jak již bylo uvedeno výše(59), otázka, která je podle
všeho dotčena v projednávané věci, se týká shromažďování a předávání osobních údajů pro účely optimalizace
reklamy, byť konečné specifické cíle žalované i společnosti Facebook Ireland nemusí být zcela totožné.
123. S ohledem na tyto úvahy souhlasím s tím, že marketing nebo reklama mohou jako takové takový oprávněný
zájem představovat(60). Je poměrně těžké v kontextu projednávané věci jít nad rámec tohoto prohlášení, jelikož
o přesném způsobu, jakým jsou předávané a získané údaje používány, nejsou nad rámec těchto obecných
prohlášení žádné konkrétní informace.
124. Předkládající soud se však nezabývá posouzením konkrétních oprávněných zájmů sledovaných v rámci sporu
v původním řízení ani v této souvislosti nežádá o vodítka. Ve své čtvrté otázce chce předkládající soud pouze
zjistit, čí oprávněné zájmy by měly být vzaty v úvahu, aby bylo možno provést vážení podle čl. 7 písm. f) směrnice
95/46.
125. S ohledem na mou výše navrženou odpověď na druhou otázku mám za to, že je třeba zohlednit
oprávněné zájmy jak žalované, tak i společnosti Facebook Ireland, jelikož obě ve vztahu k předmětnému úkonu
zpracování osobních údajů jednají jako společní správci.
126. Jelikož jejich postavení jako společných správců znamená, že sdílejí rovněž cíle zpracování osobních údajů,
je třeba existenci oprávněného zájmu prokázat ve vztahu k oběma z nich alespoň na obecné úrovni, jak je
vysvětleno výše. Tento zájem musí být vážen oproti právům subjektů údajů, jak je stanoveno v poslední části
čl. 7 písm. f) směrnice 95/46(61), přičemž toto vážení závisí „v zásadě na zvláštních okolnostech konkrétního
případu“(62). Připomínám, že zpracování údajů musí za těchto okolností rovněž podléhat podmínce
nezbytnosti(63).
127. S ohledem na výše uvedené skutečnosti můj třetí dílčí závěr zní, že pro účely posouzení možnosti
zpracovávat osobní údaje za podmínek stanovených v čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 musí být zohledněny
oprávněné zájmy obou dotčených společných správců a tyto musí být váženy oproti právům subjektů údajů.

D.
Povinnosti žalované týkající se souhlasu, který od subjektu údajů má získat, a informací, které mu
má poskytnout
128. Prostřednictvím páté otázky chce předkládající soud zjistit, komu má být za okolností projednávaného
případu poskytnut souhlas, který má být vyjádřen na základě čl. 7 písm. a) a čl. 2 písm. h) směrnice 95/46.
129. Prostřednictvím šesté otázky chce předkládající soud zjistit, zda se informační povinnost podle článku 10
směrnice 95/46 v dané situaci použije na provozovatele internetové stránky (jako je žalovaná), který obsah třetí
osoby začlenil a zpracování osobních údajů touto třetí osobou tak zapříčinil.
130. Jak bylo uvedeno výše(64), na tyto otázky se nabízí mnoho odpovědí. Jakmile však byla určena přesná
povaha povinnosti uvedené ve druhé otázce jak s ohledem na nositele (kdo), tak na povahu této povinnosti
(za co), a tato otázka je tak vyjasněna ve vztahu k primárním povinnostem, rýsují se i odpovědi na pátou a šestou
otázku, které se týkají určitých sekundárních povinností.
131. Zaprvé mám za to, že jak souhlas, tak i poskytnuté informace musí zahrnovat všechny aspekty úkonů
zpracování údajů, za něž nesou společnou odpovědnost společní správci, konkrétně shromažďování a předávání.
Souhlas a informační povinnosti se naopak nevztahují na následné fáze zpracování údajů, do kterých není
žalovaná zapojena a ve vztahu k nimž logicky neurčuje prostředky ani účely.

132. Zadruhé by se za těchto podmínek bylo možno domnívat, že souhlas může být poskytnut kterémukoli
z těchto společných správců. Vzhledem ke konkrétním okolnostem daného případu však souhlas musí být udělen
žalované, neboť zpracování údajů je zahájeno v okamžiku zobrazení internetové stránky. Bylo by zjevně v rozporu
s účinnou a včasnou ochranou práv subjektů údajů, pokud by souhlas byl udělen pouze společnému správci, který
je zapojen v pozdější fázi (pokud vůbec), jestliže ke shromáždění a předání údajů již došlo.
133. Podobnou odpověď je třeba dát i s ohledem na informační povinnost, kterou má žalovaná podle článku 10
směrnice 95/46. Toto ustanovení stanoví minimální seznam informací, které musí správce (nebo jeho zástupce)
subjektu údajů sdělit. Obsahuje následující prvky: totožnost správce (nebo jeho zástupce); účely zpracování, pro
které jsou údaje určeny, a veškeré doplňující informace, pokud je to „nezbytné pro zajištění řádného zpracování
údajů vůči subjektu údajů, s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých jsou údaje shromažďovány“. Článek 10
poskytuje příklady takových doplňujících informací, které v rozsahu, jenž může být relevantní v projednávané
věci, zahrnují informace o příjemci údajů nebo o existenci práva na přístup a práva na opravu údajů týkajících se
subjektu údajů.
134. Podíváme-li se na tento seznam, jeví se jasně, že žalovaná je s to poskytnout informace o totožnosti
společných správců, o účelu příslušné fáze zpracování [úkonu(ů), ve vztahu k nimž jsou společnými správci];
a rovněž o skutečnosti, že tyto údaje budou předány.
135. Naopak, pokud jde o právo na přístup a právo na opravu, rozumím tomu, že žalovaná sama nemá k údajům
předávaným společnosti Facebook Ireland takový přístup, neboť se nijak nepodílí na uchovávání údajů. Proto lze
například tvrdit, že tato otázka by měla být předmětem dohody se společností Facebook Ireland.
136. Tento návrh by však vedle argumentů předložených výše(65) opět vedl k rozšíření povinností a odpovědnosti
(společných) správců na úkony, za které nenesou odpovědnost. Jestliže společná správa zahrnuje odpovědnost
za ty úkony, ve vztahu ke kterým mezi správci existuje jednota účelů a prostředků, pak logicky jakékoli další
povinnosti podle této směrnice, jako je souhlas, právo na informace, právo na přístup či opravu, by měly
odpovídat rozsahu této původní povinnosti(66).
137. Komise rovněž na jednání uvedla, že ti návštěvníci, kteří mají účet na síti Facebook, mohli již dříve s takovým
přenosem vyslovit souhlas. To by mohlo vést k diferencované odpovědnosti žalované, přičemž Komise zřejmě
naznačuje, že informační povinnost žalované a její povinnost vyžádat si souhlas by se pak vztahovaly pouze na
osoby, které nejsou uživateli sítě Facebook a kteří navštívili internetovou stránku žalované.
138. S tím nesouhlasím. Je pro mě obtížné přijmout myšlenku, že by mělo být za okolností projednávané věci
dáno rozdílné zacházení (poskytující nižší míru ochrany) ve vztahu k „uživatelům sítě Facebook“ z toho důvodu,
že již možnost (jakéhokoli a každého) zpracování svých osobních údajů ze strany sítě Facebook přijali. Taková
argumentace by vlastně znamenala, že založením účtu na síti Facebook uživatel předem souhlasí s jakýmkoli
zpracováním údajů ve vztahu k jakékoliv online aktivitě těchto „uživatelů sítě Facebook“ ze strany jakékoli třetí
osoby mající se sítí Facebook jakýkoli vztah. To platí i v situaci, ve které po takovém zpracování údajů nejsou
žádné viditelné stopy (jako je tomu zřejmě v případě prosté návštěvy internetové stránky žalované). Jinými slovy,
přijetí návrhu Komise by znamenalo, že založením účtu na síti Facebook by se uživatel ve vztahu ke společnosti
Facebook skutečně vzdal veškeré ochrany osobních údajů online na internetu.
139. Mám tedy za to, že odpovědnost a související povinnost získat souhlas a informační povinnost žalované by
měly být stejné ve vztahu ke všem subjektům údajů, bez ohledu na to, zda mají či nemají účet na síti Facebook.
140. Kromě toho je opět zřejmé, že tento souhlas musí být udělen a informace poskytnuty před shromážděním
a předáním údajů(67).
141. S ohledem na výše uvedené je můj poslední dílčí závěr v odpovědi na pátou a šestou otázku takový, že
v takové situaci, jako je situace v projednávané věci, musí být souhlas subjektu údajů získaný podle čl. 7 písm. a)
směrnice 95/46 udělen provozovateli internetové stránky, jako je žalovaná, který obsah třetí osoby začlenil.
Článek 10 směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že informační povinnost podle tohoto ustanovení se
vztahuje také na tohoto provozovatele internetové stránky. Souhlas subjektu údajů podle čl. 7 písm. a) směrnice
95/46 musí být udělen a informace ve smyslu článku 10 téže směrnice poskytnuty předtím, než jsou údaje

shromážděny a předány. Rozsah těchto povinností však musí odpovídat společné odpovědnosti správce za
shromažďování a předávání osobních údajů.
V.

Závěry

142. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na předběžné otázky položené
Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) takto:
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů nebrání vnitrostátní právní úpravě, která
přiznává veřejně prospěšným sdružením aktivní legitimaci k zahájení soudního řízení proti domnělému porušiteli
právních předpisů v oblasti ochrany údajů s cílem chránit zájmy spotřebitelů.
Osoba, která do své internetové stránky začlenila zásuvný modul třetí osoby, který shromažďuje a předává osobní
údaje uživatele (přičemž tento zásuvný modul poskytla tato třetí osoba), by měla být považována za správce ve
smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46. (Spolu)odpovědnost tohoto správce je však omezena pouze na ty úkony
zpracování osobních údajů, o jejichž prostředcích a účelu účinně spolurozhoduje.
Pro účely posouzení možnosti zpracovávat osobní údaje za podmínek stanovených v čl. 7 písm. f) směrnice 95/46
musí být zohledněny oprávněné zájmy obou dotčených společných správců a tyto musí být váženy oproti právům
subjektů údajů.
Souhlas subjektu údajů získaný podle čl. 7 písm. a) směrnice 95/46 musí být udělen provozovateli internetové
stránky, který obsah třetí osoby začlenil. Článek 10 směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že
informační povinnost podle tohoto ustanovení se vztahuje také na tohoto provozovatele internetové stránky.
Souhlas subjektu údajů podle čl. 7 písm. a) směrnice 95/46 musí být udělen a informace ve smyslu článku 10 téže
směrnice poskytnuty předtím, než jsou údaje shromážděny a předány. Rozsah těchto povinností však musí
odpovídat společné odpovědnosti správce za shromažďování a předávání osobních údajů.“

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)
29. července 2019(*)

„Řízení o předběžné otázce – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice
95/46/ES – Článek 2 písm. d) – Pojem ‚správce‘ – Provozovatel internetových stránek, který do nich začlenil
sociální modul, jež umožňuje sdělovat osobní údaje návštěvníka těchto stránek poskytovateli uvedeného
modulu – Článek 7 písm. f) – Oprávněné zpracování údajů – Zohlednění zájmu provozovatele internetové sítě
nebo zájmu poskytovatele sociálního modulu – Článek 2 písm. h) a článek 7 písm. a) – Souhlas subjektu údajů –
Článek 10 – Informování subjektu údajů – Vnitrostátní právní úprava, která umožňuje aktivní legitimaci sdružení
na ochranu zájmů spotřebitelů“

Ve věci C-40/17,
jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím
Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) ze dne 19. ledna 2017, došlým
Soudnímu dvoru dne 26. ledna 2017, v řízení
Fashion ID GmbH & Co. KG
proti
Verbraucherzentrale NRW eV,
za účasti:
Facebook Ireland Ltd,
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen,
SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),
ve složení K. Lenaerts, předseda Soudního dvora vykonávající funkci předsedy druhého senátu, A. Prechal,
C. Toader, A. Rosas (zpravodaj) a M. Ilešič, soudci,
generální advokát: M. Bobek,
vedoucí soudní kanceláře: D. Dittert, vedoucí oddělení,
s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 6. září 2018,
s ohledem na vyjádření předložená:
–

za Fashion ID GmbH & Co. KG C.-M. Althausem a J. Nebelem, Rechtsanwälte,

–

za Verbraucherzentrale NRW eV K. Krusem, C. Rempem a S. Meyerem, Rechtsanwälte,

–

za Facebook Ireland Ltd H.-G. Kamannem, C. Schwedlerem a M. Braunem, Rechtsanwälte, jakož i I. Perego,
avvocatessa,

–

za Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen U. Merger, jako
zmocněnkyní,

–

za německou vládu, původně T. Henzem a J. Möllerem, dále J. Möllerem, jako zmocněnci,

–

za belgickou vládu P. Cottinem a L. Van den Broeck, jako zmocněnci,

–

za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s P. Gentilim, avvocato dello Stato,

–

za rakouskou vládu původně C. Pesendorfer a následně G. Kunnertem, jako zmocněnci,

–

za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

–

za Evropskou komisi H. Krämerem a H. Kranenborgem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 19. prosince 2018,
vydává tento
Rozsudek
1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článků 2, 7, 10 a 22 až 24 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31; Zvl. vyd. 08/03, s. 3).

2

Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Fashion ID GmbH & Co. KG a Verbraucherzentrale
NRW eV ohledně začlenění pluginu pro propojení se sociální sítí (sociální modul) Facebook Ireland Ltd společností
Fashion ID do internetových stránek posledně uvedené společnosti.
Právní rámec

Unijní právo
3

Směrnice 95/46 byla zrušena a nahrazena s účinkem ode dne 25. května 2018 nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 2016, L 119, s. 1). Nicméně tato směrnice je vzhledem k době
rozhodné z hlediska skutkového stavu ve sporu v původním řízení na tento spor použitelná.

4

V bodě 10 odůvodnění směrnice 95/46 se uvádí:
„[V]zhledem k tomu, že předmětem vnitrostátních právních předpisů o zpracování osobních údajů je chránit
základní práva a svobody, zejména právo na soukromí uznaného [uznané] v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod [podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950] i v obecných zásadách práva [Unie];
že z tohoto důvodu sblížení těchto právních předpisů nesmí vést k oslabení ochrany, kterou zajišťují, ale musí mít
naopak za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany v [Unii];“.

5

Článek 1 směrnice 95/46 stanoví:
„1.
Členské státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a svobod fyzických osob,
zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
2.
Členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy z důvodů
ochrany zajištěné podle odstavce 1.“

6

Článek 2 této směrnice stanoví:
„Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

‚osobními údaji‘ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné [fyzické] osobě (subjekt údajů);
identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem
na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo sociální identity;

b)

‚zpracováním osobních údajů‘ (‚zpracování‘) jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou
prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání,
uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení
prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování,
výmaz nebo likvidace;

[…]
d)

‚správcem‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účel a prostředky
zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či [Unie], je možné určit
správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo [Unie];

[…]
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f)

‚třetí osobou‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt jiný
než subjekt údajů, než správce, než zpracovatel a než osoby přímo podléhající správci nebo zpracovateli,
které jsou oprávněny ke zpracování údajů;

g)

‚příjemcem‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterým
jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu; orgány, které mohou získávat údaje v rámci
zvláštního šetření, však nejsou považovány za příjemce;

h)

‚souhlasem subjektu údajů‘ jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt údajů dává
své svolení k tomu, aby osobní údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování.“

Článek 7 uvedené směrnice stanoví:
„Členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů může být provedeno pouze pokud:
a)

subjekt údajů nezpochybnitelně udělil souhlas;

nebo
[…]
f)

8

je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje
sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které
vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1.“

Článek 10 téže směrnice, nadepsaný „Informování v případě shromažďování údajů od subjektu údajů“, zní:
„Členské státy stanoví, že správce nebo jeho zástupce musí poskytnout osobě, od které získává údaje, které se jí
týkají, alespoň dále uvedené informace, ledaže s nimi subjekt údajů již byl seznámen:
a)

totožnost správce a popřípadě jeho zástupce;

b)

účely zpracování, pro které jsou údaje určeny;

c)

veškeré doplňující informace jako:
–

příjemci nebo kategorie příjemců údajů;

–

skutečnost, zda jsou odpovědi na otázky povinné nebo dobrovolné a případné důsledky neposkytnutí
odpovědi,

–

existence práva na přístup k údajům, které se subjektu údajů týkají, a právo na jejich opravu,

v míře, v jaké jsou tyto doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování údajů vůči subjektu
údajů, s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých jsou údaje shromažďovány.“
9

Článek 22 směrnice 95/46 zní následovně:
„Aniž je tím dotčena možnost opravného prostředku ve správním řízení, který je možno podat, zejména orgánu
dozoru uvedenému v článku 28, stanoví všechny členské státy, že každá osoba má právo v případě porušení
práv, jež jí jsou zaručeny vnitrostátními předpisy, které se uplatní na dotčené zpracování, předložit věc soudu.“
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Článek 23 této směrnice uvádí:
„1.
Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo byl poškozen neoprávněným zpracováním nebo jinou činností
neslučitelnou s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení této směrnice, má právo na náhradu utrpěné škody
od správce.
2.
Správce může být částečně nebo zcela zbaven této odpovědnosti, pokud prokáže, že za vznik škody
neodpovídá.“
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Článek 24 uvedené směrnice stanoví:
„Členské státy přijmou vhodná opatření, kterými zajistí uplatňování ustanovení této směrnice, a zejména určí
sankce, které se uplatní v případě porušení předpisů přijatých na základě této směrnice.“
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Článek 28 stejné směrnice stanoví:
„1.
Každý členský stát pověří jeden nebo několik orgánů veřejné moci na svém území dohledem nad
dodržováním předpisů přijatých členskými státy na základě této směrnice.
Tyto orgány plní úkoly, kterými jsou pověřeny, zcela nezávisle.
[…]
3.

Každý orgán dozoru má zejména:

[…]
–

pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této
směrnice nebo pravomoc oznámit tato porušení soudním orgánům.

[…]
4.
Na orgán dozoru se může obrátit jakákoli osoba nebo sdružení zastupující tuto osobu se žádostí týkající se
ochrany svých práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dotčená osoba je informována
o způsobu vyřízení své žádosti.
[…]“
13

Článek 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických
komunikacích) (Úř. věst. 2002, L 201, s. 37; Zvl. vyd. 13/29, s. 514), ve znění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009 (Úř. věst. 2009, L 337, s. 11) (dále jen „směrnice 2002/58“)
stanoví:

„Členské státy zajistí, aby uchovávání informací nebo získávání přístupu k již uchovávaným informacím bylo
v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele povoleno pouze pod podmínkou, že dotčený účastník či uživatel
poskytl svůj souhlas poté, co mu byly poskytnuty jasné a úplné informace v souladu se směrnicí [95/46], mimo
jiné o účelu zpracování. To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je
provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo je-li to nezbytně nutné k tomu,
aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti poskytovat služby, které si účastník nebo uživatel výslovně
vyžádal.“
14

Článek 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na
zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (Úř. věst. 2009, L 110, s. 30), ve znění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 (Úř. věst. 2013, L 165, s. 1) (dále jen
„směrnice 2009/22“), stanoví:
„Cílem této směrnice je sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se žalob na zdržení se
jednání ve smyslu článku 2, kterými jsou chráněny kolektivní zájmy spotřebitelů v působnosti akty Unie
uvedenými v příloze I, aby se tak zajistilo řádné fungování vnitřního trhu.“

15

Článek 2 této směrnice stanoví:
„1.
Členské státy určí soudy nebo správní orgány příslušné k tomu, aby rozhodly o žalobách podaných
oprávněnými subjekty ve smyslu článku 3, které jsou zaměřeny na:
a)

co možná nejpohotovější zastavení nebo zákaz porušování předpisů, případně vydaný v rámci zkráceného
řízení;

[…]“
16

Článek 7 uvedené směrnice stanoví:
„Tato směrnice nebrání členským státům přijímat nebo ponechat v platnosti ustanovení, která poskytují
oprávněným subjektům, jakož i jiným dotčeným osobám na vnitrostátní úrovni rozsáhlejší oprávnění podávat
návrhy na zahájení řízení.“

17

Článek 80 nařízení 2016/679 zní takto:
„1.
Subjekt údajů má právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, jež byly řádně založeny
v souladu s právem některého členského státu, jejichž statutární cíle jsou ve veřejném zájmu a jež vyvíjejí činnost
v oblasti ochrany práv a svobod subjektů údajů ohledně ochrany jejich osobních údajů, aby jeho jménem podal
stížnost, uplatnil práva uvedená v článcích 77, 78 a 79 a, pokud tak stanoví právo členského státu, uplatnil právo
na odškodnění podle článku 82.
2.
Členské státy mohou stanovit, že jakýkoliv subjekt, organizace nebo sdružení uvedené v odstavci 1 tohoto
článku má bez ohledu na pověření od subjektu údajů právo podat v daném členském státě stížnost u dozorového
úřadu příslušného podle článku 77 a vykonávat práva uvedená v článcích 78 a 79, pokud se domnívá, že
v důsledku zpracování byla porušena práva subjektu údajů podle tohoto nařízení.“

Německé právo
18

Ustanovení § 3 odst. 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (zákon na ochranu proti nekalé hospodářské
soutěži), ve znění použitelném na spor v původním řízení (dále jen „UWG“) uvádí:
„Protiprávní obchodní praktiky jsou zakázány.“

19

Ustanovení § 3a UWG zní takto:

„Nekalého jednání se dopustí ten, kdo jedná v rozporu s právním předpisem, který je určen zejména ke stanovení
pravidel chování na trhu v zájmu jeho účastníků, jestliže porušení právního předpisu může citelně narušit zájmy
spotřebitelů, jiných účastníků trhu nebo soutěžitelů.“
20

Ustanovení § 8 UWG stanoví:
„(1)
Tomu, kdo uplatňuje obchodní praktiku, která je podle § 3 nebo § 7 protiprávní, lze uložit povinnost
ukončení porušování práv a existuje-li nebezpečí opakování, zdržení se dalšího protiprávního jednání. Nárok
domáhat se zdržení se jednání vzniká již tehdy, když existuje hrozba takovéto protiprávní obchodní praktiky ve
smyslu § 3 nebo § 7.
[…]
(3) Nároky přiznané v odstavci 1 mohou být uplatněny:
[…]
3.
oprávněnými subjekty, které prokáží, že jsou uvedeny v seznamu oprávněných subjektů podle § 4
Unterlassungsklagegesetz (zákona o žalobách na zdržení se jednání) nebo v seznamu Evropské komise podle čl. 4
odst. 3 směrnice [2009/22];
[…]“

21

Ustanovení § 2 zákona o žalobách na zdržení se jednání stanoví:
„(1)
Proti každému, kdo poruší právní předpisy na ochranu spotřebitele (zákony o ochraně spotřebitele) jinak
než za uplatnění nebo doporučení všeobecných prodejních podmínek, může být podána žaloba na zdržení se
jednání v zájmu ochrany spotřebitele. […]
(2)

Ve smyslu tohoto ustanovení se zákony o ochraně spotřebitele rozumí zejména:

[…]
11.

předpisy upravující zákonnost

a)

shromažďování osobních údajů o uživateli ze strany hospodářského subjektu nebo

b)

zpracovávání nebo používání osobních údajů, které hospodářský subjekt shromáždil o určitém uživateli,

pokud jsou tyto údaje shromažďovány, zpracovávány nebo používány za účelem reklamy, průzkumu trhu nebo
veřejného mínění, provozování informační agentury, vytváření osobnostních nebo uživatelských profilů,
obchodování s adresami, cíleného obchodování s daty nebo k podobným komerčním účelům.“
22

Ustanovení § 12 odst. 1 Telemediengesetz (zákon o službách elektronických informací a komunikací, dále jen
„TMG“) zní takto:
„Poskytovatel služeb může shromažďovat a využívat osobní údaje za účelem poskytování služeb elektronických
informací a komunikací pouze tehdy, pokud to dovoluje tento zákon nebo jiný právní předpis, který se výslovně
týká služeb elektronických informací a komunikací, nebo pokud s tím uživatel souhlasil.“
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Ustanovení § 13 odst. 1 TMG stanoví:
„Poskytovatel služeb uživatele na začátku využívání těchto služeb uživatele všeobecně srozumitelnou formou
poučí o způsobu, rozsahu a účelech shromažďování a používání osobních údajů, jakož i o zpracovávání jeho
údajů ve státech, které nespadají do oblasti působnosti směrnice [95/46], pokud tak neučinil již dříve. V případě
automatizovaného postupu, který umožňuje pozdější identifikaci uživatele a připravuje shromažďování nebo

využívání osobních údajů, musí být uživatel poučen na začátku tohoto postupu. Uživatel musí mít možnost
stálého přístupu k obsahu tohoto poučení.“
24

Ustanovení § 15 odst. 1 TMG stanoví:
„Poskytovatel služeb může shromažďovat a využívat osobní údaje uživatele, pouze pokud je to nezbytné k tomu,
aby bylo umožněno a vyúčtováno použití služeb elektronických informací a komunikací (údaje o použití). Údaji
o použití jsou zejména
1.

údaje potřebné pro identifikaci uživatele,

2.

údaje týkající se začátku a konce, jakož i rozsahu konkrétního použití a

3.

údaje týkající se služeb elektronických informací a komunikací využitých uživatelem.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky
25

Fashion ID, podnik, který prodává na internetu módní oblečení, začlenil do svých internetových stránek sociální
modul „to se mi líbí“ sociální sítě Facebook (dále jen „tlačítko Facebooku ‚to se mi líbí‘ “).

26

Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že vlastností internetu je umožnit prohlížeči návštěvníka internetových
stránek prezentovat obsahy z různých zdrojů. Například fotografické snímky, videozáznamy, aktuality, jakož
i tlačítko „to se mi líbí“ Facebooku dotčené v projednávané věci mohou být součástí internetových stránek
a objevovat se na nich. Chce-li provozovatel do svých internetových stránek začlenit tyto obsahy náležející třetí
straně (externí obsahy), umístí na stánky odkaz na externí obsah. Ve chvíli, kdy prohlížeč návštěvníka těchto
stránek otevře takový odkaz, vyžádá si prohlížeč externí obsah a umístí ho na určené místo v rámci zobrazení
internetových stránek. Prohlížeč za tímto účelem zašle serveru externího poskytovatele IP adresu počítače tohoto
návštěvníka, jakož i technické informace o prohlížeči, tak aby server mohl určit, v jakém formátu má příslušný
obsah na tuto adresu odeslat. Prohlížeč dále předá informace týkající se požadovaného obsahu. Provozovatel
internetových stránek, který nabízí obsah tím, že ho začlení do těchto stránek, nemůže ovlivnit údaje, jaké
prohlížeč předává ani jak s nimi externí poskytovatel naloží, především zda se rozhodne je uložit a využít.

27

Pokud jde konkrétně o tlačítko Facebooku „to se mi líbí“, z předkládacího rozhodnutí podle všeho vyplývá, že
když si návštěvník prohlíží internetové stránky společnosti Fashion ID , jsou osobní údaje tohoto návštěvníka
z důvodu skutečnosti, že do těchto stránek začlenila uvedené tlačítko, předány společnosti Facebook Ireland. Je
zřejmé, že k tomuto předání dochází, aniž si je uvedený návštěvník vědom této skutečnosti a nezávisle na tom,
zda je členem sociální sítě Facebook či zda klikl na tlačítko Facebooku „to se mi líbí“.

28

Verbraucherzentrale NRW, veřejně prospěšné sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů, vytýká společnosti
Fashion ID, že předala společnosti Facebook Ireland osobní údaje návštěvníků jejích internetových stránek zaprvé
bez jejich souhlasu a zadruhé za porušení informačních povinností stanovených ustanoveními týkajícími se
ochrany osobních údajů.

29

Verbraucherzentrale NRW podalo žalobu na zdržení se jednání k Landgericht Düsseldorf (zemský soud
v Düsseldorfu, Německo) proti Fashion ID, aby ukončila tuto praxi.
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Rozhodnutím ze dne 9. března 2016 Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) částečně vyhověl
návrhovým žádáním Verbraucherzentrale NRW, poté, co uznal jeho aktivní legitimaci na základě čl. 8 odst. 3 bodu
3 UWG.
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Společnost Fashion ID se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud
v Düsseldorfu, Německo), předkládajícímu soudu. Společnost Facebook Ireland vstoupila do řízení o tomto
odvolání jako vedlejší účastník na podporu Fashion ID. Verbraucherzentrale NRW zase podalo vzájemné odvolání,
jehož cílem je rozšířit povinnosti Fashion ID uložené prvoinstančním rozsudkem.
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Před předkládajícím soudem Fashion ID tvrdí, že rozhodnutí Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu)
není slučitelné se směrnicí 95/46.
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Zaprvé Fashion ID tvrdí, že články 22 až 24 uvedené směrnice stanoví právní prostředky jen ve prospěch osob
dotčených zpracováním osobních údajů a příslušných kontrolních orgánů. V důsledku tohoto žaloba, kterou podal
Verbraucherzentrale NRW, není podle Fashion ID přípustná z důvodu, že toto sdružení nemá v rámci směrnice
95/46 aktivní legitimaci.

34

Zadruhé má Fashion ID za to, že Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) nesprávně rozhodl, že byla
správcem ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46, jelikož nemá žádný vliv na údaje předávané prohlížečem
návštěvníka jejích internetových stránek ani na to, zda a případně jakým způsobem je Facebook Ireland použije.

35

Předkládající soud má v prvé řadě pochybnosti, pokud jde o otázku, zda směrnice 95/46 přiznává veřejně
prospěšným sdružením aktivní legitimaci na ochranu zájmů poškozených osob. Je toho názoru, že článek 24 této
směrnice nebrání sdružením, aby měla aktivní legitimaci, jelikož podle tohoto článku přijmou členské státy
všechna „vhodná opatření“ k zajištění plného uplatňování uvedené směrnice. Předkládající soud tak má za to, že
vnitrostátní právní úprava, která umožňuje sdružením podávat žaloby v zájmu spotřebitelů, může představovat
takové vhodné opatření.

36

Uvedený soud v tomto ohledu uvádí, že čl. 80 odst. 2 nařízení č. 2016/679, které zrušilo a nahradilo směrnici
95/46, výslovně takovému sdružení povoluje podat žalobu, což potvrzuje, že posledně uvedená směrnice nebrání
podání takové žaloby.
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Dále se táže, zda provozovatel internetových stránek, jako je Fashion ID, která na tyto stránky umístila sociální
modul, který umožňuje sběr osobních údajů, může být považován za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice
95/46, přestože tento provozovatel nemá žádný vliv na zpracování údajů předaných poskytovateli tohoto modulu.
Předkládající soud odkazuje v tomto ohledu na věc, ve které byl vydán rozsudek ze dne 5. června 2018,
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16, EU:C:2018:388), který se týká podobné otázky.
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Podpůrně v případě, že se Fashion ID nemá považovat za správce, se předkládající soud táže, zda tato směrnice
vyčerpávajícím způsobem upravuje tento pojem tak, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví
občanskoprávní odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobou v případě porušení práv na ochranu údajů.
Předkládající soud totiž tvrdí, že je možné uvažovat o odpovědnosti Fashion ID na tomto právním základě
vnitrostátního práva jakožto „rušitele“ („Störer“).
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Pokud musí být Fashion ID považována za správce nebo přinejmenším za odpovědnou jakožto „rušitel“ za
případné porušení ochrany údajů společností Facebook Ireland, předkládající soud se dotazuje, zda zpracování
osobních údajů dotčených v původním řízení je zákonné a zda povinnost informovat subjekt údajů na základě
článku 10 směrnice 95/46 spočívá na společnosti Fashion ID, nebo Facebook Ireland.
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Předkládající soud se tedy s ohledem na podmínky zákonnosti zpracovávání osobních údajů, jak je stanoví čl. 7
písm. f) směrnice 95/46, táže, zda v takové situaci, jakou je situace dotčená v původním řízení, je třeba zohlednit
oprávněné zájmy provozovatele internetových stránek nebo poskytovatele sociálního modulu.
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Dále si uvedený soud klade otázku, komu připadá povinnost získání souhlasu a povinnost informování osob
dotčených zpracováním osobních údajů v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení. Předkládající
soud se domnívá, že otázka, kdo nese povinnost informovat subjekt údajů, která je stanovená v článku 10
směrnice 95/46, má zvláštní význam, protože každé začlenění externích obsahů do internetových stránek vede
v zásadě ke zpracování osobních údajů, jehož rozsah a účel jsou však neznámé osobě, která začleňuje tyto
obsahy, a sice provozovateli dotyčných internetových stránek. Z tohoto důvodu nemůže provozovatel poskytovat
potřebné informace v rozsahu, v němž je to povinen učinit, takže uložit mu povinnost informovat subjekt údajů
by v praxi vedlo k zakázání vkládání externích obsahů.
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Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení
a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)

Brání ustanovení článků 22, 23 a 24 směrnice [95/46] vnitrostátní právní úpravě, která vedle intervenčních
pravomocí orgánů pro ochranu údajů a možností subjektu údajů podávat žaloby přiznává veřejně
prospěšným sdružením na ochranu zájmů spotřebitelů pravomoc zahájit v případě porušování těchto zájmů
postup proti jejich porušovateli?

V případě, že bude na první otázku odpovězeno záporně:
2)

Je v takovém případě, o jaký se jedná v projednávané věci, kdy určitá osoba začlení do svých internetových
stránek programový kód, v jehož důsledku je prohlížeč uživatele instruován, aby žádal obsahy od třetí
osoby a za tímto účelem předával této třetí osobě osobní údaje, osoba, která tento programový kód
začlenila do svých internetových stránek, ‚správcem‘ ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice [95/46], i když tato
osoba sama nemůže toto zpracování údajů ovlivnit?

3)

V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Musí být čl. 2 písm. d) směrnice [95/46] vykládán v tom
smyslu, že odpovědnost je v něm upravena s konečnou platností tak, že brání občanskoprávnímu řízení
s třetí osobou, která sice není ‚správcem‘, ale založila důvod ke zpracování údajů, které nemůže ovlivnit?

4)

Co lze v takové situaci, jaká nastala v projednávané věci, považovat za ‚oprávněné zájmy‘ při vážení zájmů
v souvislosti s čl. 7 písm. f) směrnice [95/46]? Je to zájem na vkládání obsahů poskytnutých třetí osobou,
nebo zájem této třetí osoby?

5)

Komu musí být v takové situaci, jaká nastala v projednávané věci, poskytnut souhlas podle čl. 7 písm. a)
a čl. 2 písm. h) směrnice [95/46]?

6)

Týká se povinnost poskytnutí informací, kterou stanoví článek 10 směrnice [95/46], v takové situaci, jaká
nastala v projednávané věci, i provozovatele internetových stránek, který do nich začlenil předmětný obsah
poskytnutý třetí osobou, a založil tak důvod ke zpracování osobních údajů touto třetí osobou?“

K předběžným otázkám

K první otázce
43

Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda články 22 až 24 směrnice 95/46 musí být vykládány v tom
smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje sdružením na ochranu zájmů spotřebitelů podat
žalobu k soudu proti údajnému rušiteli ochrany osobních údajů.

44

Úvodem je třeba připomenout, že podle článku 22 směrnice 95/46 členské státy stanoví, že každá osoba může
v případě porušení práv, jež jsou jí zaručena vnitrostátními právními předpisy, které se uplatní na dotčené
zpracování, předložit věc soudu.

45

Článek 28 odst. 3 třetí pododstavec směrnice 95/46 uvádí, že každý orgán dozoru, pověřený v souladu s čl. 28
odst. 1 této směrnice na území dotyčného členského státu dohledem nad dodržováním předpisů přijatých tímto
státem na základě uvedené směrnice, má zejména pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení téže směrnice nebo pravomoc oznámit tato porušení soudním orgánům.

46

Pokud jde o čl. 28 odst. 4 směrnice 95/46, tento stanoví, že na orgán dozoru se může obrátit sdružení zastupující
subjekt údajů ve smyslu čl. 2 písm. a) této směrnice se žádostí týkající se ochrany jeho práv a svobod v souvislosti
se zpracováním osobních údajů.

47

Nicméně žádné ustanovení uvedené směrnice neukládá členským státům povinnost stanovit – ani je výslovně
neopravňuje ke stanovení – ve svém vnitrostátním právu možnost sdružení zastupovat takovou osobu nebo
z vlastní iniciativy podat žalobu proti údajnému rušiteli ochrany osobních údajů.

48

Z toho však nevyplývá, že směrnice 95/46 brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje sdružením na
ochranu zájmů spotřebitelů podat žalobu k soudu proti údajnému pachateli takového porušení.

49

Podle článku 288 třetího pododstavce SFEU mají totiž členské státy při provádění směrnice povinnost zajistit
úplnou účinnost směrnice, přičemž mají široký prostor pro uvážení, co se týče volby způsobů a prostředků
určených k jejímu provedení. Tato volnost nemá žádný dopad na povinnost uloženou všem členským státům
přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění plné účinnosti dotyčné směrnice v souladu s cílem, který sleduje
(rozsudky ze dne 6. října 2010, Base a další, C-389/08, EU:C:2010:584, body 24 a 25, jakož i ze dne 22. února
2018, Porras Guisado, C-103/16, EU:C:2018:99, bod 57).

50

V tomto ohledu je třeba připomenout, že jedním s cílů, kterými je vedena směrnice 95/46, je zajistit účinnou
a úplnou ochranu základních práv a svobod fyzických osob, zejména práva na soukromí ve vztahu ke zpracování
osobních údajů (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 13. května 2014, Google Spain a Google,
C-131/12, EU:C:2014:317, bod 53, jakož i ze dne 27. září 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, bod 38). Její
desátý bod odůvodnění upřesňuje, že sblížení vnitrostátních právních předpisů použitelných v dané oblasti nesmí
vést k oslabení ochrany, kterou zajišťují, ale musí mít naopak za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany v Unii
(rozsudky ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, bod 95; ze dne 16. prosince 2008,
Huber, C-524/06, EU:C:2008:724, bod 50, a ze dne 24. listopadu 2011, Asociacion Nacional de Establecimientos
Financieros de Crédito, C-468/10 a C-469/10, EU:C:2011:777, bod 28).

51

Přitom skutečnost, že členský stát stanoví ve své vnitrostátní právní úpravě možnost sdružení na ochranu zájmů
spotřebitelů podat žalobu proti údajnému rušiteli ochrany osobních údajů, nemůže nijak poškodit její cíle, ale
naopak přispívá k dosažení těchto cílů.

52

Společnosti Fashion ID a Facebook Ireland nicméně tvrdí, že vzhledem k tomu, že směrnice 95/46 provedla
úplnou harmonizaci vnitrostátních ustanovení týkajících se ochrany údajů, jakákoliv žaloba, která není touto
směrnicí výslovně stanovena, je vyloučena. Články 22, 23 a 28 směrnice 95/46 se přitom omezují na úpravu
žalob subjektů údajů a orgánů dozoru nad ochranou údajů.

53

S touto argumentací však nelze souhlasit.

54

Směrnice 95/46 zajisté vede k harmonizaci vnitrostátních právních předpisů, které se týkají ochrany osobních
údajů, která je v zásadě úplná (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 24. listopadu 2011, Asociación Nacional de
Establecimientos Financieros de Crédito, C-468/10 a C-469/10, EU:C:2011:777, bod 29, a ze dne 7. listopadu
2013, IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, bod 31).

55

Soudní dvůr měl tak za to, že článek 7 uvedené směrnice stanoví taxativní a omezující výčet případů, kdy lze
zpracování osobních údajů považovat za zákonné, a že členské státy nemohou doplnit nové zásady pro oprávněné
zpracování osobních údajů, obsažené v uvedeném článku, ani upravovat další požadavky, které by pozměnily
dosah některé ze šesti zásad zakotvených v tomto článku (rozsudky ze dne 24. listopadu 2011, Asociación
Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C-468/10 a C-469/10, EU:C:2011:777, body 30 a 32, jakož
i ze dne 19. října 2016, Breyer, C-582/14, EU:C:2016:779, bod 57).

56

Soudní dvůr nicméně rovněž upřesnil, že směrnice 95/46 obsahuje pravidla, která jsou poměrně obecná,
vzhledem k tomu, že mají být uplatňována v řadě velmi rozličných situací. Tato pravidla se vyznačují jistou
pružností a v mnoha případech ponechávají na členských státech, aby upravily podrobnosti nebo si vybraly
z daných možností, takže členské státy disponují v mnoha ohledech prostorem pro uvážení při provádění uvedené
směrnice do vnitrostátního práva (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist,
C-101/01, EU:C:2003:596, body 83, 84 a 97, jakož i ze dne 24. listopadu 2011, Asociación Nacional de
Establecimientos Financieros de Crédito, C-468/10 a C-469/10, EU:C:2011:777, bod 35).

57

Tak je to v případě článků 22 až 24 směrnice 95/46, které jsou, jak uvedl generální advokát v bodě 42 svého
stanoviska, formulována velmi obecně a neprovádí úplnou harmonizaci vnitrostátní ustanovení týkajících se
soudních opravných prostředků, které by mohly být použity proti údajnému rušiteli ochrany osobních údajů
(obdobně viz rozsudek ze dne 26. října 2017, I, C-195/16, EU:C:2017:815, body 57 a 58).

58

Obzvláště, i když článek 22 této směrnice ukládá povinnost pro všechny členské státy, aby stanovily, že každá
osoba má právo v případě porušení práv, jež jí jsou zaručeny vnitrostátními předpisy, které se uplatní na dotčené
zpracování osobních údajů, předložit věc soudu, uvedená směrnice neobsahuje žádné ustanovení konkrétně

upravující podmínky, za kterých lze tento opravný prostředek uplatnit (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne
27. září 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, body 54 a 55).
59

Dále článek 24 směrnice 95/46 stanoví, že členské státy přijmou „vhodná opatření“, kterými zajistí úplné
uplatňování ustanovení této směrnice, aniž taková opatření definuje. Přitom stanovení možnosti sdružení na
ochranu zájmů spotřebitelů podat žalobu proti údajnému rušiteli ochrany osobních údajů se jeví jako vhodné
opatření ve smyslu tohoto ustanovení, které jak bylo uvedeno v bodě 51 tohoto rozsudku, přispívá k dosažení
cílů uvedené směrnice v souladu s judikaturou Soudního dvora (v tomto ohledu viz rozsudek ze dne 6. listopadu
2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, bod 97).

60

Kromě toho na rozdíl od tvrzení Fashion ID, skutečnost, že členský stát takovou možnost ve své vnitrostátní
právní úpravě stanoví, se nejeví takové povahy, aby ohrozila nezávislost, se kterou orgány dozoru musí plnit
úkoly, které jsou jim svěřeny, v souladu s požadavky článku 28 směrnice 95/46, jelikož tato možnost nemůže
ovlivnit ani svobodu rozhodování těchto orgánů, ani jejich svobodu jednání.

61

Dále, i když je pravda, že směrnice 95/46 se nenachází mezi akty uvedenými v příloze I směrnice 2009/22, nic
to nemění na tom, že podle článku 7 této směrnice, tato neprovedla úplnou harmonizaci v tomto ohledu.

62

Konečně skutečnost, že nařízení 2016/679, které zrušilo a nahradilo směrnici 95/46 a které se uplatňuje od
25. května 2018, výslovně v čl. 80 odst. 2 povoluje členským státům, aby umožnily sdružením na ochranu zájmů
spotřebitelů podat žalobu k soudu proti údajnému rušiteli ochrany osobních údajů, v ničem neznamená, že
členské státy jim nemohly přiznat toto právo v době účinnosti směrnice 95/46, ale naopak potvrzuje, že výklad
dané směrnice uvedený v tomto rozsudku odpovídá vůli unijního zákonodárce.

63

S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět, že články 22 až 24 směrnice
95/46 musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje sdružením na
ochranu zájmů spotřebitelů podat žalobu k soudu proti údajnému rušiteli ochrany osobních údajů.

K druhé otázce
64

Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda takového provozovatele internetových stránek, jako je
Fashion ID, který začlení do uvedených stránek sociální modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek
vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu, a za tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní
údaje návštěvníka, je možné považovat za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46, přestože tento
provozovatel nemá žádný vliv na zpracování údajů takto předaných uvedenému poskytovateli.

65

V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s cílem sledovaným směrnicí 95/46, kterým je zajistit vysokou
úroveň ochrany základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, čl. 2 písm. d) této směrnice definuje pojem „správce“ velmi široce jako fyzickou nebo právnickou
osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel
a prostředky zpracování osobních údajů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. června 2018,
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, body 26 a 27).

66

Jak již totiž Soudní dvůr rozhodl, cílem tohoto ustanovení je prostřednictvím široké definice pojmu „správce“
zajistit účinnou a úplnou ochranu subjektů údajů (rozsudky ze dne 13. května 2014, Google Spain a Google,
C-131/12, EU:C:2014:317, bod 34, jakož i ze dne 5. června 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein,
C-210/16, EU:C:2018:388, bod 28).

67

Dále vzhledem k tomu, že se pojmem „správce“ rozumí subjekt, který „sám nebo společně s jinými“ určuje účel
a prostředky zpracování osobních údajů, jak je výslovně stanoveno v čl. 2 písm. d) směrnice 95/46, neodkazuje
tento pojem nutně na jediný subjekt a může mířit na více subjektů, které se na tomto zpracování podílejí, a tudíž
se na každého z nich vztahují použitelná ustanovení pro ochranu údajů (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne
5. června 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, bod 29, a ze dne
10. července 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, bod 65).

68

Soudní dvůr měl rovněž za to, že fyzickou nebo právnickou osobu, která vykonává pro své vlastní účely vliv na
zpracování osobních údajů, a v důsledku toho se podílí na určování účelu a prostředků tohoto zpracování, lze
považovat za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46 (rozsudek ze dne 10. července 2018, Jehovan
todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, bod 68).

69

Kromě toho předpokladem společné odpovědnosti několika subjektů za totéž zpracování na základě tohoto
ustanovení není, že každý z nich má přístup k dotčeným osobním údajům (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne
5. června 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, bod 38, a ze dne
10. července 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, bod 69).

70

Vzhledem k tomu, že cílem čl. 2 písm. d) směrnice 95/46 je prostřednictvím široké definice pojmu „správce“
zajistit účinnou a úplnou ochranu subjektů údajů, z existence společné odpovědnosti nelze nezbytně dovozovat,
že by jednotlivé subjekty měly ve vztahu k témuž zpracovávání osobních údajů nést nezbytně stejný díl
odpovědnosti. Naopak tyto subjekty mohou být zapojeny v různých fázích tohoto zpracování a v různé míře,
takže míru odpovědnosti každého z nich je třeba hodnotit s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem
projednávané věci (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. července 2018, Jehovan todistajat,
C-25/17, EU:C:2018:551, bod 66).

71

V tomto ohledu je třeba zaprvé uvést, že čl. 2 písm. b) směrnice 95/46 definuje „zpracování osobních údajů“ jako
„jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji pomocí automatizovaných postupů či
bez nich, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování,
vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění,
srovnávání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo znehodnocení údajů“.

72

Z této definice vyplývá, že zpracování osobních údajů může sestávat z jedné nebo více operací, přičemž každá
z nich se týká jednoho z různých stadií, kterými může procházet zpracování osobních údajů.

73

Zadruhé z definice pojmu „správce“ uvedené v čl. 2 písm. d) směrnice 95/46, jak byla připomenuta v bodě 65
tohoto rozsudku, vyplývá, že pokud více subjektů definuje společně účely a prostředky zpracování osobních
údajů, podílí se na tomto zpracování jako správce.

74

Z toho vyplývá, jak v zásadě uvedl generální advokát v bodě 101 svého stanoviska, že fyzická nebo právnická
osoba může být ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46 správcem ve spojení s jinými osobami jen pro ty operace
zpracování osobních údajů, při kterých společně určuje účely a prostředky. Naproti tomu, a aniž by byla v této
souvislosti dotčena případná občanskoprávní odpovědnost stanovená vnitrostátním právem, nelze uvedenou
fyzickou nebo právnickou osobu považovat za správce ve smyslu uvedeného ustanovení v souvislosti
s předchozími nebo pozdějšími operace v postupu zpracování, při kterých neurčuje účely ani prostředky.

75

V projednávané věci, s výhradou ověření, které přísluší provést předkládajícímu soudu, ze spisu, kterým
disponuje Soudní dvůr, vyplývá, že Fashion ID tím, že začlenila na své internetové stránky tlačítko Facebooku „to
se mi líbí“, uvedená společnost pravděpodobně dala společnosti Facebook Ireland možnost získat osobní údaje
návštěvníků jejích internetových stránek, protože taková možnost se aktivuje v okamžiku zobrazení uvedených
stránek, a to nezávisle na skutečnosti, zda jsou tito návštěvníci členy sociální sítě Facebook, klikli na tlačítko „to
se mi líbí“ Facebooku, nebo zda vůbec věděli o takové operaci.

76

S ohledem na tyto informace je třeba konstatovat, že operace zpracování osobních údajů, při kterých dokáže
Fashion ID společně se společností Facebook Ireland určovat účely a prostředky jsou, pokud jde o definici pojmu
„zpracování osobních údajů“ uvedenou v čl. 2 písm. b) směrnice 95/46, sběr a přenos osobních údajů návštěvníků
jejích internetových stránek. Naopak s ohledem na uvedené informace, se na první pohled jeví vyloučeno, že
Fashion ID určuje účely a prostředky následných operací zpracování osobních údajů, které provádí Facebook
Ireland poté, co jsou jí předány, takže Fashion ID nemůže být považována za správce ve vztahu k těmto operacím
ve smyslu tohoto čl. 2 písm. d).

77

Pokud jde o prostředky použité pro účely sběru a přenosu určitých osobních údajů návštěvníků internetových
stránek Fashion ID, z bodu 75 tohoto rozsudku vyplývá, že tato společnost umístila na své internetové stránky
tlačítko Facebooku „to se mi líbí“, které Facebook Ireland dala k dispozici provozovatelům internetových stránek,

přičemž si byla vědoma, že toto tlačítko slouží jako nástroj pro sběr a přenos osobních údajů návštěvníků těchto
stránek bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy sociální sítě Facebook.
78

Kromě toho Fashion ID umístěním takového sociálního modulu na své internetové stránky ovlivňuje rozhodujícím
způsobem sběr a přenos osobních údajů návštěvníků uvedených stránek ve prospěch poskytovatele uvedeného
modulu, v projednávané věci Facebook Ireland, ke kterému by v případě neumístění uvedeného modulu nedošlo.

79

Za těchto podmínek a s výhradou ověření, která v tomto ohledu přísluší provést předkládajícímu soudu, je třeba
mít za to, že Facebook Ireland a Fashion ID společně určují prostředky, které jsou základem operací sběru
a přenosu osobních údajů návštěvníků internetových stránek Fashion ID.

80

Pokud jde o účel uvedených operací zpracování osobních údajů, zdá se, že umístění tlačítka „to se mi líbí“
Facebooku společností Fashion ID na své internetové stránky jí umožňuje optimalizovat reklamu svých výrobků
tím, že je učiní viditelnější na sociální síti Facebook, když návštěvník jejích internetových stránek klikne na
uvedené tlačítko. Zdá se, že aby Fashion ID mohla využít tuto obchodní výhodu sestávající z takové zdokonalené
reklamy svých výrobků, tato společnost umístěním takového tlačítka na svých internetových stránkách
souhlasila, přinejmenším implicitně, se sběrem a přenosem osobních údajů návštěvníků stránek, přičemž tyto
operace zpracování se uskutečňovaly v hospodářském zájmu jak Fashion ID, tak Facebook Ireland, pro kterou
skutečnost, že může disponovat těmito údaji pro své vlastní obchodní účely, představuje protiplnění za výhodu,
kterou nabízí společnosti Fashion ID.

81

Za těchto okolností je možné mít za to, s výhradou ověření, která přísluší provést předkládajícímu soudu, že
Fashion ID a Facebook Ireland určují společně účely operací sběru a přenosu osobních údajů dotčených
v původním řízení.

82

Navíc, jak vyplývá z judikatury připomenuté v bodě 69 tohoto rozsudku, okolnost, že takový provozovatel
internetových stránek, jako je Fashion ID, nemá sám přístup k osobním údajům shromážděným a předaným
poskytovateli sociálního modulu, se kterým společně určuje prostředky a účely zpracování osobních údajů, není
překážkou tomu, aby mohl mít postavení správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46.

83

Navíc je třeba zdůraznit, že takové internetové stránky, jako jsou stránky Fashion ID, jsou navštěvovány jak
osobami, kteří jsou členy sociální sítě Facebook a mají na této sociální síti účet, tak osobami, které takový účet
nemají. V tomto posledně uvedeném případě se odpovědnost provozovatele internetových stránek, jako je
Fashion ID, pokud jde o zpracování osobních údajů těchto osob, jeví ještě důležitější, protože pouhé zobrazení
těchto stránek, které obsahují tlačítko Facebooku „to se mi líbí“, zřejmě spouští zpracování jejich osobních údajů
společností Facebook Ireland (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. června 2018, Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, bod 41).

84

V důsledku toho se zdá, že Fashion ID může být považována za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46
společně s Facebook Ireland ve vztahu k operacím sběru a přenosu osobních údajů návštěvníků její internetových
stránek.

85

S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba odpovědět na druhou otázku, že takového provozovatele
internetových stránek, jako je Fashion ID, který začlení do uvedených stránek sociální modul umožňující prohlížeči
návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu, a za tímto účelem předává
tomuto poskytovateli osobní údaje návštěvníka, je možné považovat za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice
95/46. Jeho odpovědnost je nicméně omezená na operace nebo soubor operací zpracování osobních údajů,
u nichž skutečně určuje účely a prostředky, a sice sběr a přenos dotčených údajů.

K třetí otázce
86

S ohledem na odpověď podanou na druhou otázku není namístě odpovídat na třetí otázku.

Ke čtvrté otázce

87

Podstatou čtvrté otázky předkládajícího soudu je, zda v takové situaci, jako je situace dotčená ve věci
v původním řízení, ve které provozovatel internetových stránek začlení do uvedených stránek sociální modul
umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu, a za
tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje návštěvníka, je třeba pro účely použití čl. 7 písm. f)
směrnice 95/46 zohlednit oprávněný zájem sledovaný tímto provozovatelem nebo oprávněný zájem sledovaný
uvedeným poskytovatelem.

88

Úvodem je třeba uvést, že podle Komise není tato otázka relevantní pro vyřešení sporu v původním řízení, jelikož
souhlas subjektu údajů vyžadovaný čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58 nebyl získán.

89

V tomto ohledu je třeba konstatovat, že čl. 5 odst. 3 posledně uvedené směrnice stanoví, že členské státy zajistí,
aby uchovávání informací nebo získávání přístupu k již uchovávaným informacím bylo v koncovém zařízení
účastníka nebo uživatele povoleno pouze pod podmínkou, že dotčený účastník či uživatel poskytl svůj souhlas
poté, co mu byly poskytnuty jasné a úplné informace v souladu se směrnicí 95/46, mimo jiné o účelu zpracování.

90

Je věcí předkládajícího soudu, aby v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, ověřil, zda
poskytovatel sociálního modulu, jako je Facebook Ireland, přistupuje, jak tvrdí Komise, k informacím,
uchovávaným v koncovém zařízení ve smyslu čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58, návštěvníka internetových stránek
provozovatele těchto stránek.

91

Za takových okolností, a jelikož se předkládající soud zřejmě domnívá, že v projednávané věci údaje předané
společnosti Facebook Ireland představují osobní údaje ve smyslu směrnice 95/46, které se kromě toho nezbytně
neomezují na informace uchovávané v koncovém zařízení, což musí potvrdit daný soud, neumožňují úvahy
Komise zpochybnit relevanci čtvrté předběžné otázky pro vyřešení sporu v původním řízení, která se týká
případné zákonnosti zpracování údajů dotčených v původním řízení, jak rovněž uvedl generální advokát v bodě
115 svého stanoviska.

92

V důsledku toho je třeba zabývat set otázkou, jaký oprávněný zájem na zpracování údajů se musí zohlednit pro
účely použití čl. 7 písm. f) této směrnice.

93

V tomto ohledu je třeba úvodem připomenout, že podle ustanovení kapitoly II směrnice 95/46, nadepsané
„Obecné podmínky pro zákonnost zpracování osobních údajů“, s výhradou výjimek, které připouští článek 13 této
směrnice, musí jakékoli zpracování osobních údajů zejména odpovídat některé ze zásad pro oprávněné
zpracování údajů uvedených v článku 7 uvedené směrnice (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 13. května 2014,
Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, bod 71, a ze dne 1. října 2015, Bara a další,
C-201/14, EU:C:2015:638, bod 30).

94

V souladu s čl. 7 písm. f) směrnice 95/46, jejíž výklad si žádá předkládající soud, je zpracování osobních údajů
zákonné, pokud je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou
údaje sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které
vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1 směrnice 95/46.

95

Uvedený čl. 7 písm. f) směrnice tedy stanoví tři kumulativní podmínky pro to, aby bylo zpracování osobních údajů
zákonné, a to zaprvé sledování oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje
sdělovány, zadruhé nezbytnost zpracování osobních údajů pro uskutečnění sledovaných oprávněných zájmů
a zatřetí podmínku, že nemají přednost základní práva a svobody osoby, na kterou se vztahuje ochrana údajů
(rozsudek ze dne 4. května 2017, Rīgas satiksme, C-13/16, EU:C:2017:336, bod 28).

96

Vzhledem k tomu se s ohledem na odpověď poskytnutou na druhou otázku jeví, že v takové situaci, jako je
situace dotčená ve věci v původním řízení, může být provozovatel internetových stránek, který do nich začlení
sociální modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného
modulu, a za tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje návštěvníka, považován za správce, který
společně s tímto poskytovatelem odpovídá za operace zpracování osobních údajů návštěvníka svých
internetových stránek, kterými jsou sběr a přenos údajů, je nezbytné, aby každý z těchto správců sledoval těmito
operacemi zpracování údajů oprávněný zájem ve smyslu čl. 7 písm. f) směrnice 95/46, aby byly tyto operace
z jeho strany odůvodněné.

97

S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na čtvrtou otázku odpovědět, že v takové situaci, jako je situace
dotčená ve věci v původním řízení, kdy provozovatel internetových stránek začlení do uvedených stránek sociální
modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu,
a za tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje návštěvníka, je nezbytné k tomu, aby byly tyto
operace provozovatele i poskytovatele odůvodněné, aby každý z nich sledoval těmito operacemi zpracování
oprávněný zájem ve smyslu čl. 7 písm. f) směrnice 95/46.

K páté a šesté otázce
98

Podstatou páté a šesté otázky předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat společně, je, zaprvé zda čl. 2
písm. h) a čl. 7 písm. a) směrnice 95/46 musí být vykládány v tom smyslu, že v takové situaci, jako je situace
dotčená ve věci v původním řízení, kdy provozovatel internetových stránek začlení do uvedených stránek sociální
modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu,
a za tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje uvedeného návštěvníka, musí uvedený
provozovatel nebo tento poskytovatel získat souhlas uvedený v těchto ustanoveních, a zadruhé zda článek 10
této směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že v takové situaci leží informační povinnost stanovená tímto
ustanovením na tomto provozovateli.

99

Jak vyplývá z odpovědi na druhou otázku, provozovatele internetových stránek, který začlení do uvedených
stránek sociální modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah od poskytovatele
uvedeného modulu, a za tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje tohoto návštěvníka, je možné
považovat za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46, přičemž jeho odpovědnost je nicméně omezena
na operace nebo soubor operací zpracování osobních údajů, u nichž skutečně určuje účely a prostředky.

100

Povinnosti, které může mít podle směrnice 95/46 tento správce, jako je povinnost získat souhlas subjektu údajů
uvedená v čl. 2 písm. h) a čl. 7 písm. a) této směrnice, jakož i informační povinnost stanovená v článku 10 této
směrnice, se tedy musí týkat operace nebo souboru operací zpracování osobních údajů, u nichž skutečně určuje
účely a prostředky.

101

V projednávané věci, i když může být provozovatel internetových stránek, který začlení do uvedených stránek
sociální modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného
modulu, a za tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje tohoto návštěvníka, považován za
správce, který společně s tímto poskytovatelem odpovídá za operace sběru a přenosu osobních údajů tohoto
návštěvníka, jeho povinnost získat souhlas subjektu údajů uvedená v čl. 2 písm. h) a čl. 7 písm. a) směrnice
95/46, jakož i jeho informační povinnost stanovená v článku 10 této směrnice, se týkají jen těchto operací.
Naopak se tyto povinnosti nevztahují na zpracování osobních údajů týkající se jiných fází, které nastaly před nebo
po uvedených operacích, které sebou případně nese zpracování dotčených osobních údajů.

102

Pokud jde o souhlas uvedený v čl. 2 písm. h) a čl. 7 písm. a) směrnice 95/46, je zřejmé, že tento musí být
poskytnut před sběrem a přenosem údajů subjektu údajů. Za těchto podmínek přísluší provozovateli
internetových stránek, a nikoliv poskytovateli sociálního modulu, aby získal tento souhlas, jelikož k procesu
zpracování osobních údajů dochází v důsledku prohlédnutí těchto internetových stránek návštěvníkem. Jak totiž
uvedl generální advokát v bodě 132 svého stanoviska, bylo by v rozporu s účinnou a včasnou ochranou práv
subjektů údajů, pokud by souhlas byl udělen pouze společně odpovědnému správci, který je zapojen v pozdější
fázi, a sice poskytovateli uvedeného modulu. Souhlas, který se musí poskytnout provozovateli, se nicméně týká
pouze operace nebo souboru operací zpracování osobních údajů, u nichž tento provozovatel skutečně určuje
účely a prostředky.

103

Totéž platí, pokud jde o informační povinnost stanovenou v článku 10 směrnice 95/46.

104

V tomto ohledu ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že správce nebo jeho zástupce musí poskytnout osobě, od
které získává údaje, alespoň informace uvedené v tomto ustanovení. Tato informace podle všeho tedy musí být
správcem poskytnuta okamžitě, a sice v okamžiku sběru údajů (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 7. května
2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, bod 68, a ze dne 7. listopadu 2013, IPI, C-473/12, EU:C:2013:715,
bod 23).

105

Z toho vyplývá, že v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, informační povinnost stanovená
v článku 10 směrnice 95/46 leží rovněž na provozovateli internetových stránek, přičemž informace, kterou musí
poskytnout subjektu údajů, se nicméně musí týkat jen operace nebo souboru operací zpracování osobních údajů,
u nichž tento provozovatel skutečně určuje účely a prostředky.

106

S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na pátou a šestou otázku odpovědět, že čl. 2 písm. h) a čl. 7
písm. a) směrnice 95/46 musí být vykládány v tom smyslu, že v takové situaci, jako je situace dotčená ve věci
v původním řízení, kdy provozovatel internetových stránek začlení do uvedených stránek sociální modul
umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu, a za
tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje uvedeného návštěvníka, musí tento provozovatel získat
souhlas ve smyslu těchto ustanovení, pouze pokud jde o operace nebo soubor operací zpracování osobních údajů,
u nichž uvedený provozovatel skutečně určuje účely a prostředky. A dále článek 10 této směrnice musí být
vykládán v tom smyslu, že v takové situaci informační povinnost stanovená tímto ustanovením leží rovněž na
uvedeném provozovateli, přičemž informace, kterou musí tento provozovatel poskytnout subjektu údajů, se
nicméně musí týkat jen operace nebo souboru operací zpracování osobních údajů, u nichž skutečně určuje účely
a prostředky.
K nákladům řízení

107

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke
sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.
Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se
nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:
1)

Články 22 až 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí
být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje sdružením na
ochranu zájmů spotřebitelů podat žalobu k soudu proti údajnému narušovateli ochrany osobních
údajů.

2)

Provozovatele internetových stránek, jako je společnost Fashion ID GmbH & Co. KG, který začlení do
uvedených stránek sociální modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek vyžádat si obsah
od poskytovatele uvedeného modulu, a za tímto účelem předává tomuto poskytovateli osobní údaje
návštěvníka, je možné považovat za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46. Jeho
odpovědnost je nicméně omezená na operace nebo soubor operací zpracování osobních údajů, u nichž
skutečně určuje účely a prostředky, a sice sběr a přenos dotčených údajů.

3)

V takové situaci, jako je situace dotčená ve věci v původním řízení, kdy provozovatel internetových
stránek začlení do uvedených stránek sociální modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto
stránek vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu a za tímto účelem předává tomuto
poskytovateli osobní údaje návštěvníka, je nezbytné k tomu, aby byly tyto operace provozovatele
i poskytovatele odůvodněné, aby každý z nich sledoval těmito operacemi zpracování oprávněný
zájem ve smyslu čl. 7 písm. f) směrnice 95/46.

4)

Článek 2 písm. h) a čl. 7 písm. a) směrnice 95/46 musí být vykládány v tom smyslu, že v takové
situaci, jako je situace dotčená ve věci v původním řízení, kdy provozovatel internetových stránek
začlení do uvedených stránek sociální modul umožňující prohlížeči návštěvníka těchto stránek
vyžádat si obsah od poskytovatele uvedeného modulu, a za tímto účelem předává tomuto
poskytovateli osobní údaje uvedeného návštěvníka, musí tento provozovatel získat souhlas ve
smyslu těchto ustanovení, pouze pokud jde o operace nebo soubor operací zpracování osobních
údajů, u nichž uvedený provozovatel skutečně určuje účely a prostředky. A dále článek 10 této
směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že v takové situaci informační povinnost stanovená tímto
ustanovením leží rovněž na uvedeném provozovateli, přičemž informace, kterou musí tento

provozovatel poskytnout subjektu údajů, se nicméně musí týkat jen operace nebo souboru operací
zpracování osobních údajů, u nichž skutečně určuje účely a prostředky.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)
10. července 2018(*)

„Řízení o předběžné otázce – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice
95/46/ES – Oblast působnosti směrnice – Článek 3 – Shromažďování osobních údajů členy náboženské
společnosti v rámci jejich podomní kazatelské činnosti – Článek 2 písm. c) – Pojem ‚rejstřík osobních údajů‘ –
Článek 2 písm. d) – Pojem ‚správce‘ – Článek 10 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie“

Ve věci C-25/17,
jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím
Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud, Finsko) ze dne 22. prosince 2016, došlým Soudnímu dvoru dne
19. ledna 2017, v řízení zahájeném na návrh
Tietosuojavaltuutettu,
za účasti:
Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta,
SOUDNÍ DVŮR (velký senát),
ve složení K. Lenaerts, předseda, A. Tizzano, místopředseda, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz (zpravodaj),
J. L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský, E. Levits a C. Vajda, předsedové senátů, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot,
A. Arabadžev, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe a C. Lycourgos, soudci,
generální advokát: P. Mengozzi,
vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,
s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 28. listopadu 2017,
s ohledem na vyjádření předložená:
–

za tietosuojavaltuutettu R. Aarniem, jako zmocněncem,

–

za Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta S. H. Bradym, asianajaja, a P. Muznym,

–

za finskou vládu H. Leppo, jako zmocněnkyní,

–

za českou vládu M. Smolkem a J. Vláčilem, jako zmocněnci,

–

za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s P. Gentilim, avvocato dello Stato,

–

za Evropskou komisi P. Aaltem, H. Kranenborgem a D. Nardim, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 1. února 2018,
vydává tento
Rozsudek

1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 2 písm. c) a d) a článku 3 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355) ve spojení
s čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“).

2

Tato žádost byla předložena v rámci řízení zahájeného na návrh tietosuojavaltuutettu (inspektor ochrany údajů,
Finsko), jehož předmětem je legalita rozhodnutí tietosuojalautakunta (komise pro ochranu údajů, Finsko), kterým
bylo Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (náboženská společnost Svědkové Jehovovi) zakázáno
shromažďování nebo zpracování osobních údajů v rámci podomní kazatelské činnosti, pokud nejsou splněny
podmínky finské právní úpravy zpracovávání osobních údajů.
Právní rámec

Unijní právo
3

V bodech 10, 12, 15, 26 a 27 odůvodnění směrnice 95/46 se uvádí:
„(10)

vzhledem k tomu, že předmětem vnitrostátních právních předpisů o zpracování osobních údajů je chránit
základní práva a svobody, zejména právo na soukromí uznaného [uznané] v článku 8 Evropské úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod[, podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950,] i v obecných
zásadách práva Společenství; že z tohoto důvodu sblížení těchto právních předpisů nesmí vést k oslabení
ochrany, kterou zajišťují, ale musí mít naopak za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany ve Společenství;

[…]
(12)

vzhledem k tomu, že zásady ochrany se musí vztahovat na veškerá zpracování osobních údajů kteroukoli
osobou, jejíž činnosti spadají do oblasti působnosti práva Společenství; že je třeba vyloučit zpracování údajů
fyzickou osobou při výkonu činností, které mají výlučně osobní [či domácí] povahu, jako je korespondence
nebo vedení adresáře;

[…]
(15)

vzhledem k tomu, že tato směrnice se vztahuje na zpracování těchto údajů, pouze pokud jsou
automatizována nebo pokud jsou zpracovávané údaje obsaženy nebo mají být obsaženy v rejstříku
uspořádaném podle zvláštních hledisek týkajících se osob, aby byl umožněn snadný přístup k dotčeným
osobním údajům;

[…]
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(26)

vzhledem k tomu, že zásady ochrany se musí vztahovat na veškeré informace týkající se identifikované
či identifikovatelné osoby; že pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke všem
prostředkům, které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou osobou pro identifikaci
dané osoby; […]

(27)

vzhledem k tomu, že ochrana osob se musí vztahovat jak na automatizované, tak na manuální zpracování
údajů; že rozsah této ochrany nesmí být závislý na použitých technikách, jinak by se vytvořilo vážné riziko
jejího obcházení; že nicméně, pokud jde o manuální zpracování, týká se tato směrnice pouze rejstříků
a nikoli neuspořádaných záznamů; že obsah rejstříku musí být zejména uspořádán podle stanovených
hledisek týkajících se osob, která umožňují snadný přístup k osobním údajům; že v souladu s definicí v čl. 2
písm. c) mohou být různá hlediska umožňující určit prvky uspořádaného souboru osobních údajů
a jednotlivá hlediska upravující přístup k tomuto souboru údajů vymezena každým členským státem; že
záznamy nebo soubory záznamů, stejně jako jejich obaly, které nejsou uspořádány podle určených hledisek,
nespadají v žádném případě do oblasti působnosti této směrnice“.

Článek 1 odst. 1 směrnice 95/46 stanoví:

„Členské státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a svobod fyzických osob, zejména
jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů.“
5

Článek 2 této směrnice stanoví:
„Pro účely této směrnice se rozumí:
a)

‚osobními údaji‘ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné [fyzické] osobě (subjekt údajů);
identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem
na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo sociální identity;

b)

‚zpracováním osobních údajů‘ (‚zpracování‘) jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou
prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání,
uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení
prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování,
výmaz nebo likvidace;

c)

‚rejstříkem osobních údajů‘ (‚rejstřík‘) jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů přístupných podle
určených kritérií, ať již je tento soubor centralizován, decentralizován nebo rozdělen podle funkčního či
zeměpisného hlediska;

d)

‚správcem‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účel a prostředky
zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství, je možné
určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo Společenství;

[…]“
6

Článek 3 uvedené směrnice stanoví:
„1.
Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, jakož i na
neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.
2.

Tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů:

–

prováděné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství a jsou uvedeny
[které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství, jako jsou činnosti uvedené] v hlavě V a VI
Smlouvy o Evropské unii, a v každém případě na zpracování, které se týká veřejné bezpečnosti, obrany,
bezpečnosti státu (včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato zpracování spojená s otázkami
bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva,

–

prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností.“

Finské právo
7

Směrnici 95/46 provedl do finského práva henkilötietolaki (523/1999) [zákon (523/1999), o osobních údajích,
dále jen „zákon č. 523/1999“].
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Tento zákon ve druhém a třetím pododstavci § 2, nadepsaného „Soveltamisala“ (oblast působnosti), stanoví:
„Tento zákon se vztahuje na automatizované zpracování osobních údajů. Tento zákon se vztahuje také na jiná
zpracování osobních údajů, pokud tyto údaje tvoří nebo mají tvořit rejstřík osobních údajů nebo část rejstříku
osobních údajů.
Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní účely
nebo pro s nimi srovnatelné běžné soukromé účely.“

9

Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 523/1999 vymezuje „rejstřík osobních údajů“ jako „soubor osobních údajů, který
sestává ze záznamů, které k sobě dle svého účelu patří, a je částečně nebo úplně zpracováván za pomocí postupu
automatizovaného zpracování údajů, nebo organizován jako kartotéka, seznam nebo jiným podobným způsobem
tak, aby údaje týkající se určité osoby byly snadno dohledatelné bez nepřiměřených nákladů“.

10

Podle § 44 tohoto zákona může komise pro ochranu údajů na návrh inspektora ochrany údajů zakázat zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s tímto zákonem nebo s předpisy a ustanoveními přijatými na základě tohoto
zákona, a nařídit dotyčným osobám nápravu zjištěného protiprávního jednání či nedbalosti v určené lhůtě.
Spor v původním řízení a předběžné otázky

11

Dne 17. září 2013 přijala komise pro ochranu údajů na návrh inspektora ochrany údajů rozhodnutí, ve kterém
zakázala náboženské společnosti Svědkové Jehovovi shromažďování nebo zpracování osobních údajů v rámci
podomní kazatelské činnosti vykonávané jejími členy, pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro zpracování
osobních údajů stanovené zejména § 8 a § 12 zákona č. 523/1999. Komise pro ochranu údajů dále na základě
§ 44 odst. 2 tohoto zákona uložila této společnosti povinnost zajistit, aby do šesti měsíců nebyly shromažďovány
žádné osobní údaje pro účely této společnosti, pokud nebudou splněny zmíněné podmínky.

12

V odůvodnění svého rozhodnutí dospěla komise pro ochranu údajů k závěru, že shromažďování dotčených údajů
členy náboženské společnosti Svědkové Jehovovi představuje zpracování osobních údajů ve smyslu uvedeného
zákona a že tato společnost a její členové jsou společně jejich správci.

13

Proti tomuto rozhodnutí podala náboženská společnost Svědkové Jehovovi žalobu k Helsingin hallinto-oikeus
(Správní soud v Helsinkách, Finsko). Tento soud rozsudkem ze dne 18. prosince 2014 zrušil uvedené rozhodnutí
mimo jiné z důvodu, že náboženská společnost Svědkové Jehovovi není správcem osobních údajů ve smyslu
zákona č. 523/1999 a její činnost nepředstavuje protiprávní zpracovávání takových údajů.

14

Inspektor ochrany údajů napadl zmíněný rozsudek u Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud, Finsko).

15

Podle zjištění uvedeného soudu si členové náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v rámci své podomní
kazatelské činnosti vyhotovují poznámky o návštěvách osob, které oni sami nebo zmíněná společnost neznají.
Shromážděné údaje mohou zahrnovat mimo jiné jména a adresy navštívených osob, jakož i informace o jejich
náboženském přesvědčení a rodinné situaci. Tyto údaje jsou shromažďovány jako referenční pomůcka a také
proto, aby dotyčné osoby mohly být dohledány pro účely případné pozdější návštěvy, aniž k tomu daly souhlas
nebo o tom vůbec byly informovány.

16

Podle zjištění předkládajícího soudu dále náboženská společnost Svědkové Jehovovi udělila svým členům pokyny
týkající se vyhotovování takových poznámek, přičemž tyto pokyny byly otištěny přinejmenším v jednom z jejích
časopisů věnovaných kazatelské činnosti. Tato společnost a jí podléhající sbory organizují a koordinují podomní
kazatelskou činnost svých členů zejména vypracováváním map, na jejichž základě se mezi členy zajišťující
kazatelskou činnost rozdělují příslušné oblasti, a vedením rejstříků o zvěstovatelích a o počtu publikací
společnosti, které rozdali. Sbory náboženské společnosti Svědkové Jehovovi mimoto vyhotovují seznam osob,
které vyjádřily přání nebýt již zvěstovateli navštíveny, a osobní údaje obsažené v tomto seznamu, označovaném
„seznam zákazů“, používají členové této společnosti. Konečně poskytovala náboženská společnost Svědkové
Jehovovi v minulosti svým členům formuláře pro shromažďování uvedených údajů při jejich kazatelské činnosti.
Od používání těchto formulářů bylo ovšem na doporučení inspektora ochrany údajů upuštěno.
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Předkládající soud poznamenává, že samotná náboženská společnost Svědkové Jehovovi uvedla, že od
zvěstovatelů, kteří jsou jejími členy, nevyžaduje, aby shromažďovali údaje, a pokud k takovému shromažďování
přece jen dochází, nemá vědomost ani o povaze vyhotovených poznámek, v jejichž případě jde o pouhé osobní
neformální zápisky, ani o totožnosti členů-zvěstovatelů, kteří údaje shromažďovali.
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K nezbytnosti této žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud) uvádí,
že podle jeho názoru je při posuzování věci v původním řízení nutné zohlednit právo na ochranu soukromého
života a právo na ochranu osobních údajů na straně jedné, jakož i svobodu náboženského vyznání a svobodu

sdružování zaručené jak Listinou a evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, tak finskou
ústavou na straně druhé.
19

Předkládající soud se kloní k názoru, že podomní kazatelská činnost vyvíjená členy takové náboženské
společnosti, jako je náboženská společnost Svědkové Jehovovi, nespadá mezi činnosti vyloučené z oblasti
působnosti směrnice 95/46 podle první odrážky jejího čl. 3 odst. 2. Vyvstává ovšem otázka, zda má tato činnost
povahu výlučně osobní či domácí činnosti ve smyslu druhé odrážky jejího čl. 3 odst. 2. V této souvislosti je podle
něj nutné zohlednit fakt, že v projednávané věci se shromážděné údaje neomezují na pouhé zápisky v adresáři,
neboť vyhotovené poznámky se týkají neznámých osob a obsahují citlivé údaje o náboženském přesvědčení. Dále
je třeba přihlédnout i k tomu, že podomní kazatelská činnost patří mezi základní formy působení náboženské
společnosti Svědkové Jehovovi, které tato společnost a její sbory organizují a koordinují.
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Navíc vzhledem k tomu, že zpracovávání shromážděných údajů dotčené ve věci v původním řízení není
automatizované, je s ohledem na čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46 ve spojení s jejím čl. 2 písm. c) třeba určit, zda
soubor těchto údajů představuje rejstřík ve smyslu těchto ustanovení. Podle informací poskytnutých náboženskou
společností Svědkové Jehovovi jí tyto údaje nejsou sdělovány, takže nelze s jistotou zjistit povahu ani rozsah
shromážděných údajů. Lze ovšem mít za to, že cílem shromažďování a následného zpracování údajů dotčených
ve věci v původním řízení je snadná dohledatelnost údajů o určité osobě nebo adrese pro účely pozdějšího použití.
Shromážděné údaje nicméně nejsou uspořádány do podoby kartotéky.

21

V případě, že zpracování údajů dotčených ve věci v původním řízení spadá do oblasti působnosti směrnice 95/46,
vyvstává podle předkládajícího soudu otázka, zda musí být náboženská společnost Svědkové Jehovovi
považována za správce těchto údajů ve smyslu čl. 2 písm. d) této směrnice. Judikatura Soudního dvora
vycházející z rozsudku ze dne 13. května 2014, Google Spain a Google (C-131/12, EU:C:2014:317), definuje pojem
„správce“ široce. Kromě toho ze stanoviska č. 1/2010 k pojmům „správce“ a „zpracovatel“, přijatého dne
16. února 2010 pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 směrnice 95/46, mimo jiné vyplývá, že je třeba
zohlednit skutečnou kontrolní pravomoc a způsob, jakým správce vnímá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány.

22

V projednávané věci nelze přitom ztrácet ze zřetele, že náboženská společnost Svědkové Jehovovi organizuje,
koordinuje a podporuje podomní kazatelskou činnost a ve svých publikacích poskytla pokyny ke shromažďování
údajů v rámci této činnosti. Inspektor ochrany údajů navíc shledal, že tato společnost má skutečnou pravomoc
určovat způsoby zpracování údajů, jakož i zakázat nebo omezit takové zpracování, a že prostřednictvím pokynů
ke shromažďování již předem určila účel a prostředky tohoto zpracování. Ostatně i dříve používané formuláře
svědčí o výrazném zapojení uvedené společnosti do zpracovávání údajů.
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Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu i to, že členové náboženské společnosti Svědkové Jehovovi se mohou
sami rozhodnout, že budou shromažďovat údaje, a určit si způsob takového shromažďování. Tato společnost dále
sama neshromažďuje údaje a nemá přístup k údajům shromážděným jejími členy, s výjimkou údajů obsažených
v tzv. seznamu „zákazů“. Takové okolnosti ovšem nebrání tomu, že může existovat více správců, z nichž každý
má jiné úkoly a jiné povinnosti.

24

Za těchto podmínek se Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud, Finsko) rozhodl přerušit řízení a položit
Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1)

Je třeba výjimky z oblasti působnosti směrnice [95/46] uvedené v jejím čl. 3 odst. 2 první a druhé odrážce
vykládat v tom smyslu, že shromažďování a zpracování osobních údajů prováděné členy náboženské
společnosti v souvislosti s podomní kazatelskou činností nespadá do působnosti této směrnice? Jaký
význam má při posuzování použitelnosti směrnice [95/46] skutečnost, že kazatelská činnost, v jejímž rámci
jsou shromažďovány údaje, je organizována náboženskou společností a jejími sbory, a skutečnost, že se
zároveň jedná o osobní projev náboženského vyznání členů náboženské společnosti?

2)

Je třeba definici pojmu ‚rejstřík‘, uvedenou v čl. 2 písm. c) směrnice [95/46], vykládat s ohledem na body
26 a 27 odůvodnění této směrnice v tom smyslu, že soubor osobních údajů (jméno a adresa, jakož i další
možné osobní údaje a charakteristiky), které nejsou v souvislosti s výše uvedenou podomní kazatelskou
činností shromažďovány automatizovaně,

a)

nepředstavuje takový rejstřík proto, že neobsahuje specifické kartotéky nebo seznamy anebo
podobné systémy sloužící k vyhledávání ve smyslu definice poskytnuté finským zákonem
[č. 523/1999], nebo

b)

představuje takový rejstřík proto, že z údajů je při zohlednění účelu, ke kterému jsou určeny, možné
snadno a bez nepřiměřených nákladů získat informace nezbytné k pozdějšímu použití, jak je
stanoveno ve finském zákoně [č. 523/1999]?

3)

Je třeba formulaci ‚který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů‘
použitou v čl. 2 písm. d) směrnice [95/46] vykládat v tom smyslu, že náboženská společnost, jež organizuje
činnost, při které jsou shromažďovány osobní údaje (mimo jiné rozdělením oblastí působení jednotlivých
členů, sledováním kazatelské činnosti uvedených členů a vedením rejstříků o osobách, které si nepřejí být
navštíveny členy náboženské společnosti), může být ve vztahu k činnosti členů považována za správce
údajů, i když uvedená společnost uvádí, že přístup k zaznamenaným informacím mají jen jednotliví členové
vykonávající kazatelskou činnost?

4)

Je třeba čl. 2 písm. d) směrnice [95/46] vykládat v tom smyslu, že náboženská společnost může být
považována za správce údajů jen tehdy, když přijme jiná zvláštní opatření, jako písemné příkazy nebo
pokyny, kterými řídí shromažďování údajů, nebo postačí mít za to, že náboženská společnost mohla
skutečně řídit činnost svých členů?

Odpověď na třetí a čtvrtou otázku je nezbytná jen tehdy, pokud je na základě odpovědí na první a druhou otázku
třeba směrnici [95/46] použít. Odpověď na čtvrtou otázku je nezbytná jen tehdy, pokud na základě odpovědi na
třetí otázku nelze vyloučit použití čl. 2 písm. d) [směrnice 95/46] na náboženskou společnost.“
K návrhům na znovuotevření ústní části řízení
25

Dvěma podáními došlými kanceláři Soudního dvora ve dnech 12. prosince 2017 a 15. února 2018 podala
náboženská společnost Svědkové Jehovovi návrh, aby bylo podle článku 83 jednacího řádu Soudního dvora
nařízeno znovuotevření ústní části řízení. Na podporu svého prvního návrhu náboženská společnost Svědkové
Jehovovi mimo jiné uvádí, že jí na jednání nebyla poskytnuta možnost odpovědět na vyjádření jiných účastníků
řízení, z nichž některá neodpovídala skutkovému stavu v původním řízení. Ve druhém návrhu tato společnost
v podstatě tvrdí, že stanovisko generálního advokáta vychází z nepřesných a potenciálně zavádějících
skutečností, z nichž některé nebyly v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce uvedeny.

26

Podle článku 83 jednacího řádu Soudního dvora může Soudní dvůr kdykoli po vyslechnutí generálního advokáta
nařídit znovuotevření ústní části řízení, zejména má-li za to, že věc není dostatečně objasněna, nebo předložil-li
některý z účastníků řízení po ukončení této části řízení novou skutečnost, která může mít rozhodující vliv na
rozhodnutí Soudního dvora, anebo má-li být věc rozhodnuta na základě argumentu, který nebyl mezi účastníky
řízení nebo zúčastněnými uvedenými v článku 23 statutu Soudního dvora Evropské unie projednán.

27

Tak tomu přitom v projednávané věci není. Konkrétně není v návrzích náboženské společnosti Svědkové
Jehovovi směřujících k nařízení znovuotevření ústní části řízení uveden žádný nový argument, na jehož základě
by měla být projednávaná věc rozhodnuta. Navíc tato účastnice řízení i další zúčastnění uvedení v článku 23
statutu Soudního dvora Evropské unie předložili v písemné i ústní části řízení vyjádření k výkladu čl. 2 písm. c)
a d) a článku 3 směrnice 95/46 ve spojení s článkem 10 Listiny, který je předmětem předběžných otázek.

28

Ohledně skutkového stavu v původním řízení je třeba připomenout, že v rámci řízení podle článku 267 SFEU je
jen na předkládajícím soudu, aby vymezil skutkový rámec, ze kterého vychází otázky, které pokládá Soudnímu
dvoru. Vyplývá z toho, že účastník původního řízení nemůže tvrdit, že některá skutková východiska, o něž se
opírají argumenty předložené dalšími zúčastněnými uvedenými v článku 23 statutu Soudního dvora Evropské
unie nebo analýza generálního advokáta, jsou nesprávná, aby odůvodnil znovuotevření ústní části řízení na
základě článku 83 jednacího řádu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. června 2008, Burda, C-284/06,
EU:C:2008:365, body 44, 45 a 47).

29

Za těchto podmínek dospěl Soudní dvůr po vyslechnutí generálního advokáta k závěru, že v projednávané věci
disponuje všemi poznatky nezbytnými pro zodpovězení otázek položených předkládajícím soudem a že
projednávaná věc nevyžaduje, aby byla rozhodnuta na základě argumentů, který nebyly projednány. Návrhy na
znovuotevření ústní části řízení proto musí být zamítnuty.
K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

30

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi tvrdí, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřípustná.
Zpochybňuje zásadní skutkové okolnosti, z nichž žádost vychází, a tvrdí, že tato žádost se vztahuje k jednání
některých jejích členů, kteří nejsou účastníky původního řízení. Daná žádost se tedy vztahuje k hypotetickému
problému.

31

V tomto ohledu je třeba uvést, že je věcí pouze vnitrostátního soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí
nést odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, aby s ohledem na konkrétní okolnosti věci posoudil
jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání rozsudku, tak relevanci otázek, které Soudnímu dvoru
klade. Proto, týkají-li se položené otázky výkladu unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout.
Odmítnutí rozhodnout o předběžné otázce položené vnitrostátním soudem ze strany Soudního dvora je možné
pouze tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu
v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém, nebo také jestliže Soudní dvůr nedisponuje skutkovými
nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (viz zejména
rozsudek ze dne 27. června 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496,
body 24 a 25 a citovaná judikatura).

32

V projednávané věci předkládací rozhodnutí obsahuje skutkové a právní okolnosti, které postačují k pochopení
předběžných otázek i jejich významu. Dále je především třeba konstatovat, že spis neobsahuje žádnou informaci,
na jejímž základě by bylo možné mít za to, že požadovaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo
předmětu sporu v původním řízení nebo že se jedná o hypotetický problém zejména proto, že členové náboženské
společnosti Svědkové Jehovovi, jejichž činnost shromažďování osobních údajů je základem předběžných otázek,
nejsou účastníky původního řízení. Z předkládacího rozhodnutí totiž plyne, že účelem předběžných otázek je
umožnit předkládajícímu soudu určit, zda tato společnost sama může být považována za správce, ve smyslu
směrnice 95/46, osobních údajů shromažďovaných jejími členy v rámci jejich podomní kazatelské činnosti.

33

Za těchto podmínek je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce přípustná.
K předběžným otázkám

K první otázce
34

Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46 ve spojení s čl. 10
odst. 1 Listiny vykládán v tom smyslu, že shromažďování osobních údajů členy náboženské společnosti v rámci
podomní kazatelské činnosti a následná zpracování těchto údajů představují zpracování osobních údajů
prováděná pro výkon činností uvedených v čl. 3 odst. 2 první odrážce této směrnice, nebo zpracování osobních
údajů prováděná fyzickými osobami pro výkon výlučně osobních či domácích činností ve smyslu čl. 3 odst. 2
druhé odrážky uvedené směrnice.

35

Pro účely odpovědi na tuto otázku je třeba nejprve připomenout, že účelem směrnice 95/46, jak vyplývá z jejího
čl. 1 odst. 1 a z bodu 10 jejího odůvodnění, je zajištění vysoké úrovně ochrany základních práv a svobod fyzických
osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (rozsudky ze dne 13. května 2014,
Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, bod 66, jakož i ze dne 5. června 2018, Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, bod 26).

36

Článek 3 směrnice 95/46, který vymezuje oblast její působnosti, stanoví v odstavci 1, že tato směrnice se
vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, jakož i na neautomatizované
zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.

37

V odstavci 2 ovšem citovaný článek 3 stanoví dvě výjimky z oblasti působnosti uvedené směrnice, které musí
být vykládány striktně (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 11. prosince 2014, Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428,
bod 29, jakož i ze dne 27. září 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, bod 38). Mimoto směrnice 95/46 nestanoví
žádné dodatečné omezení rozsahu své působnosti (rozsudek ze dne 16. prosince 2008, Satakunnan
Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 46).

38

Zaprvé k výjimce uvedené v čl. 3 odst. 2 první odrážce směrnice 95/46 je třeba uvést, že bylo již dříve
rozhodnuto, že činnosti v ní uvedené příkladmo jsou v každém případě činnostmi vlastními státům nebo státním
orgánům a nesouvisejícími s oblastmi činnosti jednotlivců. Tyto činnosti slouží k vymezení rozsahu výjimky
stanovené v uvedeném ustanovení, takže se tato výjimka vztahuje pouze na činnosti, které jsou buď takto
výslovně uvedeny, nebo je lze zařadit do téže kategorie (rozsudky ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist, C-101/01,
EU:C:2003:596, body 43 a 44; ze dne 16. prosince 2008, Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07,
EU:C:2008:727, bod 41, jakož i ze dne 27. září 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, body 36 a 37).

39

Shromažďování osobních údajů členy náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v rámci podomní kazatelské
činnosti dotčené v projednávané věci přitom spadá výlučně pod projev náboženského vyznání jednotlivců. Z toho
plyne, že taková činnost není činností vlastní státním orgánům, takže ji nelze zahrnout pod činnosti uvedené
v čl. 3 odst. 2 první odrážce směrnice 95/46.

40

Zadruhé k výjimce uvedené v čl. 3 odst. 2 druhé odrážce směrnice 95/46 je třeba uvést, že toto ustanovení
vyjímá z její působnosti zpracování údajů prováděné pro výkon činností, které nejsou jen prostě osobní či domácí,
nýbrž „výlučně“ osobní či domácí (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. prosince 2014, Ryneš, C-212/13,
EU:C:2014:2428, bod 30).

41

Pojmy „osobní či domácí“ ve smyslu uvedeného ustanovení se vztahují k činnosti osoby, která zpracovává osobní
údaje, a nikoli osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. prosince 2014, Ryneš,
C-212/13, EU:C:2014:2428, body 31 a 33).

42

Jak Soudní dvůr již dříve rozhodl, druhá odrážka článku 3 odst. 2 směrnice 95/46 musí být vykládána tak, že se
vztahuje výhradně na činnosti spadající do rámce soukromého či rodinného života jednotlivců. V této souvislosti
nelze za výlučně osobní či domácí ve smyslu tohoto ustanovení považovat činnost, jejímž předmětem je seznámit
se shromážděnými údaji neurčitý počet osob nebo která zahrnuje – třebaže částečně – veřejné prostranství, a je
tudíž zaměřena mimo soukromou sféru osoby, která jejím prostřednictvím zpracovává údaje (v tomto smyslu viz
rozsudky ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, bod 47; ze dne 16. prosince 2008,
Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 44, jakož i ze dne 11. prosince 2014,
Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, body 31 a 33).

43

Vzhledem k tomu, že se jeví, že zpracování osobních údajů dotčená ve věci v původním řízení jsou prováděna
v rámci výkonu podomní kazatelské činnosti členy náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, je třeba určit, zda
má taková činnost povahu výlučně osobní či domácí činnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 druhé odrážky směrnice
95/46.

44

V této souvislosti z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že předmětem podomní kazatelské činnosti, v jejímž rámci
členové náboženské společnosti Svědkové Jehovovi shromažďují osobní údaje, je z podstaty věci šířit víru
náboženské společnosti Svědkové Jehovovi u osob, které – jak podotkl generální advokát v bodě 40 svého
stanoviska – nesdílejí víru zvěstovatelů, již jsou jejími členy. Tato činnost je tedy zaměřena mimo soukromou
sféru členů-zvěstovatelů.

45

Z předkládacího rozhodnutí dále vyplývá i to, že některé z údajů shromážděných zvěstovateli, již jsou členy
uvedené společnosti, jsou těmito členy předávány sborům této společnosti, které na základě těchto údajů vedou
seznamy osob, které si nepřejí být znovu navštíveny těmito členy. Tito členové tak v rámci své kazatelské činnosti
seznamují přinejmenším s některými ze shromážděných údajů potenciálně neurčitý počet osob.

46

K otázce, zda v důsledku skutečnosti, že zpracování osobních údajů je prováděno v rámci činnosti související
s projevováním náboženského vyznání, může být podomní kazatelská činnost považována za výlučně osobní či
domácí, je třeba připomenout, že právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání, zakotvené v čl. 10 odst. 1

Listiny, zahrnuje mimo jiné svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně
s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů.
47

Listina chápe pojem „náboženství“ v uvedeném ustanovení široce s tím, že zahrnuje jak forum internum, tedy
vyznání jako takové, tak forum externum, tedy veřejné projevování tohoto vyznání (rozsudek ze dne 29. května
2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen a další, C-426/16, EU:C:2018:335,
bod 44 a citovaná judikatura).

48

Svoboda projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo
soukromě, může mít různé podoby, jako například vyučování, provádění úkonů a zachovávání obřadů, a zahrnuje
i právo pokoušet se přesvědčit jiné osoby, například kázáním (rozsudky ESLP ze dne 25. května 1993, Kokkinakis
v. Řecko, CE:ECHR:1993:0525JUD001430788, § 31, a ze dne 8. listopadu 2007, Perry v. Lotyšsko,
CE:ECHR:2007:1108JUD003027303, § 52).

49

Nicméně je třeba shledat, že i když podomní kazatelská činnost členů náboženské společnosti požívá coby projev
víry zvěstovatele nebo zvěstovatelů ochrany článku 10 odst. 1 Listiny, zmíněnou činnost nelze v důsledku této
okolnosti považovat za výlučně osobní či domácí ve smyslu čl. 3 odst. 2 druhé odrážky směrnice 95/46.

50

Kazatelská činnost totiž – s ohledem na úvahy rozvedené výše v bodech 44 a 45 tohoto rozsudku – přesahuje
soukromou sféru zvěstovatele, který je členem náboženské společnosti.

51

S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět, že čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46 ve spojení
s čl. 10 odst. 1 Listiny musí být vykládán v tom smyslu, že shromažďování osobních údajů členy náboženské
společnosti v rámci podomní kazatelské činnosti a následná zpracování těchto údajů nepředstavují ani zpracování
osobních údajů prováděná pro výkon činností uvedených v čl. 3 odst. 2 první odrážce této směrnice, ani
zpracování osobních údajů prováděná fyzickými osobami pro výkon výlučně osobních či domácích činností ve
smyslu čl. 3 odst. 2 druhé odrážky uvedené směrnice.

K druhé otázce
52

Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 2 písm. c) směrnice 95/46 vykládán v tom
smyslu, že se pojem „rejstřík“, uvedený v tomto ustanovení, vztahuje na soubor osobních údajů shromážděných
v rámci podomní kazatelské činnosti, zahrnující jména a adresy, jakož i jiné informace o navštívených osobách,
protože v praxi jsou tyto údaje snadno dohledatelné pro účely pozdějšího použití, nebo zda tento soubor k tomu,
aby se na něj uvedený pojem vztahoval, musí obsahovat specifické kartotéky nebo seznamy anebo jiné systémy
sloužící k vyhledávání.
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Jak vyplývá z čl. 3 odst. 1 a z bodů 15 a 27 odůvodnění směrnice 95/46, tato směrnice se vztahuje jak na
automatizované, tak na manuální zpracování osobních údajů, aby ochrana, kterou přiznává osobám, jejichž údaje
jsou zpracovávány, nebyla závislá na použitých technikách a aby se zabránilo riziku obcházení této ochrany. Plyne
z nich ovšem i to, že na manuální zpracovávání osobních údajů se tato směrnice vztahuje jen tehdy, jsou-li údaje
obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.

54

V projednávané věci vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů dotčená ve věci v původním řízení
nejsou automatizovaná, vyvstává otázka, zda jsou takto zpracovávané údaje obsaženy v rejstříku ve smyslu čl. 2
písm. c) a čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46 nebo do něj mají být zařazeny.
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V této souvislosti z čl. 2 písm. c) směrnice 95/46 plyne, že pojem „rejstřík osobních údajů“ se vztahuje na „jakýkoli
uspořádaný soubor osobních údajů přístupných podle určených kritérií, ať již je tento soubor centralizován,
decentralizován nebo rozdělen podle funkčního či zeměpisného hlediska“.

56

V souladu s cílem připomenutým výše v bodě 53 tohoto rozsudku vymezuje citované ustanovení pojem „rejstřík“
široce zejména tím, že jej vztahuje na „jakýkoli“ uspořádaný soubor osobních údajů.
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Z bodů 15 a 27 odůvodnění směrnice 95/46 v tomto směru vyplývá, že obsah rejstříku musí být uspořádaný, aby
byl umožněn snadný přístup k osobním údajům. Kromě toho čl. 2 písm. c) této směrnice sice neupřesňuje, podle

jakých kritérií má být tento rejstřík uspořádán, avšak z týchž bodů odůvodnění vyplývá, že musí jít o hlediska
„týkající se osob“. Účelem požadavku, aby soubor osobních údajů byl „uspořádaný podle určených kritérií“, tedy
podle všeho je umožnit snadnou dohledatelnost údajů o osobách.
58

Vedle tohoto požadavku čl. 2 písm. c) směrnice 95/46 nestanoví ani to, jakým způsobem má být rejstřík
uspořádán, ani jakou má mít podobu. Konkrétně z tohoto ani z žádného jiného ustanovení této směrnice
nevyplývá, že by dotčené osobní údaje měly být zařazeny do specifické kartotéky nebo seznamu nebo do jiného
systému sloužícího k vyhledávání, aby bylo možné konstatovat existenci rejstříku ve smyslu uvedené směrnice.
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V projednávané věci ze zjištění předkládajícího soudu plyne, že údaje shromážděné v rámci podomní kazatelské
činnosti dotčené ve věci v původním řízení jsou shromažďovány jako referenční pomůcka, na základě rozdělení
podle geografických oblastí, a aby usnadnily organizování následných návštěv u již navštívených osob. Zahrnují
nejen informace o obsahu rozhovorů o přesvědčení navštívené osoby, ale i její jméno a adresu. Tyto informace,
či přinejmenším některé z nich, jsou navíc používány k sestavování seznamů vedených sbory náboženské
společnosti Svědkové Jehovovi a týkajících se osob, které si nepřejí být znovu navštíveny zvěstovateli, kteří jsou
členy této společnosti.
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Ukazuje se tedy, že osobní údaje shromažďované v rámci podomní kazatelské činnosti dotčené ve věci
v původním řízení jsou uspořádány podle kritérií zvolených v závislosti na cíli tohoto shromažďování, jímž je
příprava pozdějších návštěv a vedení seznamů osob, které si nepřejí být znovu navštíveny. Jak plyne
z předkládacího rozhodnutí, tato kritéria, mezi něž patří mimo jiné jména a adresy navštívených osob, jejich
přesvědčení nebo jejich přání nebýt znovu navštíveny, jsou volena tak, aby na jejich základě bylo možné snadno
dohledat údaje o určitých osobách.
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V tomto ohledu je otázka, podle jakého kritéria přesně a v jaké podobě je soubor osobních údajů
shromažďovaných jednotlivými členy-zvěstovateli ve skutečnosti uspořádán, irelevantní, jestliže je na základě
tohoto souboru možné snadno dohledat údaje o určité navštívené osobě, což ovšem musí ověřit – s ohledem na
všechny okolnosti věci v původním řízení – předkládající soud.
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Na druhou otázku je tudíž třeba odpovědět, že čl. 2 písm. c) směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že
pojem „rejstřík“, uvedený v tomto ustanovení, se vztahuje na soubor osobních údajů shromážděných v rámci
podomní kazatelské činnosti, zahrnující jména a adresy, jakož i jiné informace o navštívených osobách, jestliže
jsou tyto údaje uspořádány podle určených kritérií, na jejichž základě jsou v praxi snadno dohledatelné pro účely
pozdějšího použití. K tomu, aby takový soubor spadal pod uvedený pojem, není nezbytné, aby obsahoval
specifické kartotéky nebo seznamy anebo jiné systémy sloužící k vyhledávání.

Ke třetí a čtvrté otázce
63

Podstatou třetí a čtvrté otázky předkládajícího soudu, jimiž je třeba se zabývat společně, je, zda musí být čl. 2
písm. d) směrnice 95/46 ve spojení s čl. 10 odst. 1 Listiny vykládán v tom smyslu, že na jeho základě lze
náboženskou společnost společně se zvěstovateli, kteří jsou jejími členy, považovat za správce osobních údajů
zpracovávaných těmito členy v rámci podomní kazatelské činnosti, kterou tato společnost organizuje, koordinuje
a podporuje, a zda je pro tyto účely nezbytné, aby uvedená společnost měla přístup k těmto údajům nebo aby
bylo prokázáno, že v souvislosti s tímto zpracováváním udělovala svým členům písemné příkazy nebo pokyny.
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V projednávané věci komise pro ochranu údajů dospěla v rozhodnutí dotčeném ve věci v původním řízení
k závěru, že náboženská společnost Svědkové Jehovovi je společně se zvěstovateli, kteří jsou jejími členy,
správcem osobních údajů zpracovávaných těmito členy v rámci podomní kazatelské činnosti. Vzhledem k tomu,
že je zpochybňována jen odpovědnost této společnosti, je odpovědnost členů-zvěstovatelů podle všeho
nesporná.

65

Jak výslovně stanoví čl. 2 písm. d) směrnice 95/46, pojmem „správce“ je označována fyzická nebo právnická
osoba, která „s[ama] nebo společně s jinými“ určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Tento pojem
tedy neodkazuje nutně na jedinou fyzickou nebo právnickou osobu a může se týkat více subjektů, které se na
tomto zpracování podílejí, a tudíž se na každého z nich vztahují použitelná ustanovení pro ochranu údajů (v tomto
smyslu viz rozsudek ze dne 5. června 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388,
bod 29).
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Cílem tohoto ustanovení je sice prostřednictvím široké definice pojmu „správce“ zajistit účinnou a úplnou ochranu
subjektů údajů, avšak z existence společné odpovědnosti nelze nezbytně dovozovat, že by jednotlivé subjekty
měly ve vztahu k témuž zpracovávání osobních údajů nést nezbytně stejný podíl odpovědnosti. Naopak tyto
subjekty mohou být zapojeny v různých fázích tohoto zpracování a v různé míře, takže míru odpovědnosti
každého z nich je třeba hodnotit s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem projednávané věci (v tomto
smyslu viz rozsudek ze dne 5. června 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388,
body 28, 43 a 44).
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V této souvislosti nelze na základě znění čl. 2 písm. d) směrnice 95/46 ani žádného jiného ustanovení této
směrnice dospět k závěru, že účel a prostředky zpracování musí být určeny písemnými příkazy nebo pokyny
správce.
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Naproti tomu fyzickou nebo právnickou osobu, která vykonává pro své vlastní účely vliv na zpracování osobních
údajů, a v důsledku toho se podílí na určování účelu a prostředků tohoto zpracování, lze považovat za správce
ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46.
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Kromě toho společná odpovědnost několika subjektů za totéž zpracování nepředpokládá, že bude mít každý
z nich přístup k dotčeným osobním údajům (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. června 2018,
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, bod 38).
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V projednávané věci sice přísluší zvěstovatelům, kteří jsou členy náboženské společnosti Svědkové Jehovovi –
jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí –, posoudit, za jakých konkrétních okolností budou shromažďovat osobní
údaje o navštívených osobách, jaké přesně údaje budou shromažďovat a jakým způsobem je budou následně
zpracovávat. Nicméně, jak bylo připomenuto výše v bodech 43 a 44 tohoto rozsudku, shromažďování osobních
údajů je prováděno v rámci výkonu podomní kazatelské činnosti, jejímž prostřednictvím zvěstovatelé, kteří jsou
členy náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, šíří víru své společnosti. Tato kazatelská činnost představuje,
jak plyne z předkládacího rozhodnutí, jednu ze základních forem působení této společnosti, které tato společnost
organizuje, koordinuje a podporuje. V tomto rámci jsou údaje shromažďovány jako referenční pomůcka pro účely
pozdějšího použití a případné další návštěvy. Konečně sbory náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na
základě údajů, které jim předávají členové-zvěstovatelé, vedou seznamy osob, které si nepřejí být těmito členy
znovu navštíveny.
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Vše tedy nasvědčuje tomu, že shromažďování osobních údajů o navštívených osobách a následné zpracování
těchto údajů slouží k dosahování cíle náboženské společnosti Svědkové Jehovovi spočívajícího v šíření její víry,
a v důsledku toho jsou zvěstovateli, kteří jsou jejími členy, prováděna pro vlastní účely této společnosti.
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi navíc nejenže má v obecné rovině vědomost o tom, že při šíření její
víry dochází k takovému zpracovávání, ale i organizuje a koordinuje kazatelskou činnost svých členů mimo jiné
rozdělením oblastí působení mezi jednotlivé zvěstovatele.
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Na základě takových okolností lze mít za to, že náboženská společnost Svědkové Jehovovi podporuje
zvěstovatele, kteří jsou jejími členy, v tom, aby v rámci své kazatelské činnosti zpracovávali osobní údaje.
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S ohledem na spis předložený Soudnímu dvoru se tedy jeví, že náboženská společnost Svědkové Jehovovi se
organizováním, koordinováním a podporováním kazatelské činnosti svých členů s cílem šířit svou víru podílí
společně se zvěstovateli, kteří jsou jejími členy, na určování účelu a prostředků zpracovávání osobních údajů
navštěvovaných osob, což ovšem musí posoudit předkládající soud s ohledem na všechny okolnosti projednávané
věci.
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Tento závěr nemůže zpochybnit zásada organizační autonomie náboženských společností, která vyplývá
z článku 17 SFEU. Povinnost každé osoby dodržovat pravidla unijního práva v oblasti ochrany osobních údajů
nelze totiž považovat za zásah do organizační autonomie uvedených společností (obdobně viz rozsudek ze dne
17. dubna 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, bod 58).

75

S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na třetí a čtvrtou otázku odpovědět, čl. 2 písm. d) směrnice 95/46 ve
spojení s čl. 10 odst. 1 Listiny musí být vykládán v tom smyslu, že na jeho základě lze náboženskou společnost
společně se zvěstovateli, kteří jsou jejími členy, považovat za správce osobních údajů zpracovávaných těmito
členy v rámci podomní kazatelské činnosti, kterou tato společnost organizuje, koordinuje a podporuje, přičemž

není nezbytné, aby uvedená společnost měla přístup k údajům, ani nemusí být prokázáno, že v souvislosti s tímto
zpracováváním udělovala svým členům písemné příkazy nebo pokyny.
K nákladům řízení
76

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke
sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.
Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se
nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:
1)

Článek 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ve
spojení s čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že
shromažďování osobních údajů členy náboženské společnosti v rámci podomní kazatelské činnosti
a následná zpracování těchto údajů nepředstavují ani zpracování osobních údajů prováděná pro
výkon činností uvedených v čl. 3 odst. 2 první odrážce této směrnice, ani zpracování osobních údajů
prováděná fyzickými osobami pro výkon výlučně osobních či domácích činností ve smyslu čl. 3 odst. 2
druhé odrážky uvedené směrnice.

2)

Článek 2 písm. c) směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „rejstřík“, uvedený
v tomto ustanovení, se vztahuje na soubor osobních údajů shromážděných v rámci podomní
kazatelské činnosti, zahrnující jména a adresy, jakož i jiné informace o navštívených osobách, jestliže
jsou tyto údaje uspořádány podle určených kritérií, na jejichž základě jsou v praxi snadno
dohledatelné pro účely pozdějšího použití. K tomu, aby takový soubor spadal pod uvedený pojem,
není nezbytné, aby obsahoval specifické kartotéky nebo seznamy anebo jiné systémy sloužící
k vyhledávání.

3)

Článek 2 písm. d) směrnice 95/46 ve spojení s čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv musí být vykládán
v tom smyslu, že na jeho základě lze náboženskou společnost společně se zvěstovateli, kteří jsou
jejími členy, považovat za správce osobních údajů zpracovávaných těmito členy v rámci podomní
kazatelské činnosti, kterou tato společnost organizuje, koordinuje a podporuje, přičemž není
nezbytné, aby uvedená společnost měla přístup k údajům, ani nemusí být prokázáno, že v souvislosti
s tímto zpracováváním udělovala svým členům písemné příkazy nebo pokyny.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)
14. února 2019 (*)

„Řízení o předběžné otázce – Zpracování osobních údajů – Směrnice 95/46/ES – Článek 3 – Oblast působnosti –
Obrazový záznam příslušníků policie na policejní služebně při provádění procesních úkonů – Zveřejnění na
internetových stránkách pro sdílení videozáznamů – Článek 9 – Zpracování osobních údajů výlučně pro účely
žurnalistiky – Pojem – Svoboda projevu – Ochrana soukromí“

Ve věci C-345/17,
jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím
Augstākā tiesa (Nejvyšší soud, Lotyšsko) ze dne 1. června 2017, došlým Soudnímu dvoru dne 12. června 2017,
v řízení zahájeném
Sergejsem Buividsem,
za přítomnosti:
Datu valsts inspekcija,
SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),
ve složení K. Lenaerts, předseda Soudního dvora vykonávající funkci předsedy druhého senátu, A. Prechal,
C. Toader, A. Rosas (zpravodaj) a M. Ilešič, soudci,
generální advokátka: E. Sharpston,
vedoucí soudní kanceláře: M. Aleksejev, vedoucí oddělení,
s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 21. června 2018,
s ohledem na vyjádření předložená:
–

za S. Buividse jím samotným,

–

za lotyšskou vládu I. Kucina, G. Bambāne, E. Petrocka-Petrovska a E. Plaksins, jako zmocněnkyněmi,

–

za českou vládu M. Smolkem, J. Vláčilem a O. Serdulou, jako zmocněnci,

–

za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s M. Russo, avvocato dello Stato,

–

za rakouskou vládu G. Eberhardem, jako zmocněncem,

–

za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

–

za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem a M. Figueiredem, jakož i C. Vieira Guerra, jako zmocněnci,

–

za švédskou vládu A. Falk, C. Meyer-Seitz, P. Smith, H. Shev, L. Zettergren a A. Alriksson, jako
zmocněnkyněmi,

–

za Evropskou komisi D. Nardim a I. Rubene, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 27. září 2018,

vydává tento
Rozsudek
1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze
dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355) a zejména jejího článku 9.

2

Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Sergejsem Buividsem na jedné straně a Datu valsts inspekcija
(Úřad pro ochranu údajů, Lotyšsko) na straně druhé ohledně žaloby znějící na prohlášení protiprávnosti rozhodnutí
tohoto orgánu, podle něhož S. Buivids porušil vnitrostátní právní předpisy, když na internetových stránkách
www.youtube.com zveřejnil videozáznam, který sám pořídil a na kterém je zachyceno, jak podává výpověď
v prostorách služebny státní policie v rámci správního přestupkového řízení.
Právní rámec

Unijní právo
3

Předtím, než byla zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst.
2016, L 119, s. 1), směrnice 95/46, jejímž předmětem byla podle jejího článku 1 ochrana základních práv a svobod
fyzických osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i odstranění
překážek volného pohybu těchto údajů, v bodech 2, 14, 15, 17, 27 a 37 odůvodnění uváděla:
„(2)

vzhledem k tomu, že systémy zpracování údajů slouží lidem; že musí bez ohledu na státní občanství nebo
bydliště fyzických osob dodržovat základní svobody a práva těchto osob, zejména právo na soukromí,
a přispívat k hospodářskému a sociálnímu pokroku, k rozvoji obchodu, jakož i dobrých životních podmínek
jednotlivců;

[…]
(14)

vzhledem k tomu, že s ohledem na význam současného rozvoje technologií pro příjem, přenos, úpravu,
zaznamenání, uchování či sdělování zvukových a obrazových údajů týkajících se fyzických osob v rámci
informační společnosti se tato směrnice použije i na zpracování těchto údajů;

(15)

vzhledem k tomu, že tato směrnice se vztahuje na zpracování těchto údajů, pouze pokud jsou
automatizována nebo pokud jsou zpracovávané údaje obsaženy nebo mají být obsaženy v rejstříku
uspořádaném podle zvláštních hledisek týkajících se osob, aby byl umožněn snadný přístup k dotčeným
osobním údajům;

[…]
(17)

vzhledem k tomu, že na zpracování zvuků a obrazů pro účely žurnalistiky nebo literárního či uměleckého
vyjádření, zejména v audiovizuální oblasti, se zásady této směrnice uplatní jen omezeným způsobem podle
článku 9;

[…]
(27)

[…]

vzhledem k tomu, že ochrana osob se musí vztahovat jak na automatizované, tak na manuální zpracování
údajů; že rozsah této ochrany nesmí být závislý na použitých technikách, jinak by se vytvořilo vážné riziko
jejího obcházení; že nicméně, pokud jde o manuální zpracování, týká se tato směrnice pouze rejstříků[,]
a nikoli neuspořádaných záznamů; […]

(37)

4

vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů pro účely žurnalistiky nebo uměleckého či literárního
vyjádření, zejména v audiovizuální oblasti, by mělo opravňovat k výjimce z některých ustanovení této
směrnice nebo k jejich omezení v míře nezbytné pro vytvoření souladu základních práv jednotlivců se
svobodou projevu, zejména se svobodou získávat nebo sdělovat informace tak, jak to zejména zaručuje
článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod [podepsané v Římě dne
4. listopadu 1950]; že tedy přísluší členským státům, aby pro účely udržování rovnováhy mezi základními
právy stanovily nezbytné výjimky a omezení, pokud jde o obecná opatření týkající se oprávněnosti
zpracování údajů, […]“

Článek 2 směrnice 95/46 stanovil:
„Pro účely této směrnice se rozumí:
a)

‚osobními údaji‘ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné [fyzické] osobě (subjekt údajů);
identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem
na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo sociální identity;

b)

‚zpracováním osobních údajů‘ (‚zpracování‘) jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou
prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání,
uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení
prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování,
výmaz nebo likvidace;

[…]
d)

‚správcem‘ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účel a prostředky
zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či [Unie], je možné určit
správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo [Unie];

[…]“
5

Článek 3 této směrnice, nadepsaný „Oblast působnosti“, stanovil:
„1.
Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, jakož i na
neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.

6

2.

Tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů:

–

prová[d]ěné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství a jsou uvedeny
v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii [ve znění platném před tím, než vstoupila v platnost Lisabonská
smlouva], a v každém případě na zpracování, které se týká veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu
(včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato zpracování spojená s otázkami bezpečnosti státu)
a činnosti státu v oblasti trestního práva,

–

prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností.“

Článek 7 uvedené směrnice zněl takto:
„Členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů může být provedeno pouze pokud:
[…]
f)

je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje
sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které
vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1.“

7

Článek 9 téže směrnice stanovil:
„Členské státy stanoví pro zpracování osobních údajů prováděné výlučně pro účely žurnalistiky nebo uměleckého
či literárního projevu[…] odchylky a výjimky z této kapitoly a z kapitol IV a VI, pouze pokud se ukáží jako nezbytné
pro uvedení práva na soukromí do souladu s předpisy upravujícími svobodu projevu.“

Lotyšské právo
8

Podle článku 1 Fizisko personu datu aizsardzības likums (zákon o ochraně osobních údajů fyzických osob) ze dne
23. března 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, č. 123/124, dále jen „zákon o ochraně údajů“) je cílem tohoto zákona
ochrana základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním
osobních údajů fyzických osob.

9

Podle čl. 2 bodu 3 zákona o ochraně údajů se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě.
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Podle čl. 2 bodu 4 tohoto zákona se „zpracováním osobních údajů“ rozumí jakýkoliv úkon s osobními údaji, jako
je shromažďování, zaznamenávání, vkládání, uchovávání, přizpůsobování, pozměňování, použití, předávání,
přenos a šíření, blokování nebo výmaz údajů.

11

Článek 3 odst. 1 zákona o ochraně údajů stanoví, že se tento zákon s přihlédnutím k výjimkám upraveným ve
zmíněném ustanovení vztahuje na zpracování všech druhů osobních údajů a na všechny fyzické či právnické
osoby, pokud:
–

je správce registrován v Lotyšsku;

–

ke zpracování údajů dochází za lotyšskými hranicemi na územích, která příslušejí k Lotyšské republice podle
mezinárodních dohod;

–

se na území Lotyšské republiky nachází zařízení používané ke zpracování osobních údajů, s výjimkou
případů, kdy se zařízení používá výlučně k předávání osobních údajů přes území Lotyšské republiky.
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Článek 3 odst. 3 téhož zákona stanoví, že se tento zákon nevztahuje na zpracování osobních údajů, které
provádějí fyzické osoby pro svoji osobní či domácí potřebu nebo pro potřeby svojí rodiny.
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Podle článku 5 zákona o ochraně údajů platí, že články 7 až 9, 11 a 21 tohoto zákona se neuplatní, pokud jsou
osobní údaje zpracovány v souladu s Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem likums (zákon o tisku
a jiných sdělovacích prostředcích) pro účely žurnalistiky nebo pro účely umělecké či literární, nestanoví-li zákon
jinak.

14

Článek 8 odst. 1 zákona o ochraně údajů stanoví, že při shromažďování osobních údajů od subjektu údajů je
správce povinen poskytnout subjektu údajů následující informace, ledaže subjekt údajů již tyto informace má:
–

název nebo jméno a příjmení, jakož i adresu správce;

–

účel zpracování osobních údajů.

Spor v původním řízení a předběžné otázky
15

S. Buivids natočil v prostorách služebny státní policie, jak podává výpověď v rámci správního přestupkového
řízení.
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Takto pořízený videozáznam (dále jen „předmětný videozáznam“), který zachycuje příslušníky policie a jejich
činnost na služebně, zveřejnil na internetových stránkách www.youtube.com. Tyto stránky umožňují uživatelům
zveřejňovat, sledovat a sdílet různá videa.
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Úřad pro ochranu údajů v návaznosti na toto zveřejnění v rozhodnutí ze dne 30. srpna 2013 konstatoval, že
S. Buivids porušil čl. 8 odst. 1 zákona o ochraně údajů, jelikož příslušníkům policie coby subjektům údajů neposkytl
informace ohledně účelu zpracování osobních údajů, které se jich týkaly, uvedené v tomto ustanovení. S. Buivids
dále Úřadu pro ochranu údajů neposkytl informace ohledně účelu pořízení předmětného videozáznamu a jeho
zveřejnění na internetových stránkách, které by dokládaly, že sledovaný cíl je v souladu se zákonem o ochraně
údajů. Úřad pro ochranu údajů tedy S. Buividse požádal, aby zajistil, že tento videozáznam bude z internetových
stránek www.youtube.com a ostatních internetových stránek smazán.
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S. Buivids podal u administratīvā rajona tiesa (okresní správní soud, Lotyšsko) návrh, kterým se domáhal, aby
bylo toto rozhodnutí Úřadu pro ochranu údajů prohlášeno za protiprávní a aby mu byla přiznána náhrada újmy,
která mu údajně vznikla. S. Buivids v návrhu uvedl, že se zveřejněním předmětného videozáznamu pokoušel
upozornit společnost na jednání policie, které bylo dle jeho názoru protiprávní. Uvedený soud tento návrh zamítl.
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S. Buivids podal proti rozhodnutí administratīvā rajona tiesa (okresní správní soud) odvolání, které Administratīvā
apgabaltiesa (Krajský správní soud, Lotyšsko) rozsudkem ze dne 11. listopadu 2015 zamítl.

20

Administratīvā apgabaltiesa (Krajský správní soud) v rozhodnutí vycházel z toho, že na předmětném
videozáznamu je vidět policejní služebna a několik příslušníků policie při výkonu funkce a je na něm slyšet
rozhovor s příslušníky policie při provádění procesních úkonů a hlasy příslušníků policie, S. Buividse a jej
doprovázející osoby.
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Podle posledně zmíněného soudu kromě toho nelze konstatovat, zda je přednější právo S. Buividse na svobodu
projevu, nebo právo ostatních osob na respektování soukromého života, jelikož S. Buivids neuvedl, jaký je účel
zveřejnění předmětného videozáznamu. V tomto videozáznamu zároveň nejsou zachyceny žádné aktuální
události, které by měly nějaký význam pro společnost, ani nečestné chování příslušníků policie. Vzhledem k tomu,
že S. Buivids předmětný videozáznam nepořídil pro účely žurnalistiky ve smyslu zákona o tisku a jiných
sdělovacích prostředcích ani pro účely literární či umělecké, neuplatní se článek 5 zákona o ochraně údajů.

22

Administratīvā apgabaltiesa (Krajský správní soud) z toho dovodil, že pokud S. Buivids natočil příslušníky policie
při výkonu funkce, aniž jim sdělil informace ohledně účelu zpracování jejich osobních údajů, porušil čl. 8 odst. 1
zákona o ochraně údajů.

23

S. Buivids podal proti rozsudku Administratīvā apgabaltiesa (Krajský správní soud) kasační stížnost
u předkládajícího soudu Augstākā tiesa (Nejvyšší soud, Lotyšsko), přičemž se dovolával svého práva na svobodu
projevu.

24

S. Buivids zejména namítl, že v předmětném videozáznamu jsou zachyceni příslušníci státní policie, tedy veřejné
osoby na místě přístupném veřejnosti, které z tohoto důvodu nespadají do osobní působnosti zákona o ochraně
údajů.
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Předkládající soud má pochybnosti o tom, zda natočení příslušníků policie při výkonu funkce na policejní služebně
a zveřejnění takto pořízeného videozáznamu na internetu spadá do oblasti působnosti směrnice 95/46. I když se
v tomto ohledu domnívá, že jednání S. Buividse nespadá pod žádnou z výjimek z působnosti této směrnice, jak
jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 této směrnice, zdůrazňuje, že záznam byl v projednávaném případě pořízen pouze
jednou a že S. Buivids natočil příslušníky policie při výkonu veřejné funkce, tj. když jednali jako zástupci veřejné
moci. S odkazem na bod 95 stanoviska generálního advokáta M. Bobka ve věci Rīgas satiksme
(C-13/16, EU:C:2017:43) přitom předkládající soud uvádí, že hlavním důvodem ochrany osobních údajů je riziko
související s jejich zpracováním ve velkém rozsahu.

26

Předkládající soud se dále táže na to, jak má být vykládán pojem „výlučně pro účely žurnalistiky“ uvedený
v článku 9 směrnice 95/46, a na to, zda se tento pojem může vztahovat i na takové jednání, jaké je vytýkáno
S. Buividsovi.
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Za těchto podmínek se Augstākā tiesa (Nejvyšší soud) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující
předběžné otázky:

„1)

Spadá takové jednání, o jaké jde v posuzované věci (natočení příslušníků policie na policejní služebně při
provádění procesních úkonů a zveřejnění takto pořízeného videozáznamu na internetových stránkách
www.youtube.com), do oblasti působnosti směrnice 95/46?

2)

Je třeba směrnici 95/46 vykládat v tom smyslu, že zmíněné jednání lze považovat za zpracování osobních
údajů pro účely žurnalistiky ve smyslu článku 9 směrnice [95/46]?“

K předběžným otázkám

K první otázce
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Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být článek 3 směrnice 95/46 vykládán v tom smyslu,
že do oblasti působnosti této směrnice spadá obrazový záznam příslušníků policie na služebně v průběhu podávání
výpovědi a zveřejnění takto pořízeného videozáznamu na internetových stránkách, na které mohou uživatelé
nahrávat různá videa a zároveň je na nich sledovat a sdílet.
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Je třeba připomenout, že uvedená směrnice se podle svého čl. 3 odst. 1 vztahuje „na zcela nebo částečně
automatizované zpracování osobních údajů, jakož i na neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou
obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny“.
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Pojem „osobní údaje“ ve smyslu tohoto ustanovení zahrnuje v souladu s definicí obsaženou v čl. 2 písm. a) téže
směrnice „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné [fyzické] osobě“. Identifikovatelnou osobou
se rozumí „osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na […] jeden či více zvláštních
prvků její fyzické […] identity“.
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Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že „osobní údaj“ ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46 představuje
i obraz osoby zaznamenaný prostřednictvím kamery, neboť umožňuje identifikovat subjekt údajů (v tomto smyslu
viz rozsudek ze dne 11. prosince 2014, Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, bod 22).
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V projednávaném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že na předmětném videozáznamu jsou příslušníci
policie vidět i slyšet, takže je třeba konstatovat, že takto zaznamenané obrazy osob představují osobní údaje ve
smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46.
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Co se týče pojmu „zpracování osobních údajů“, čl. 2 písm. b) směrnice 95/46 jej definuje jako „jakýkoli úkon nebo
[jakýkoliv] soubor úkonů s osobními údaji[…] jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání,
přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření
nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace“.
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Soudní dvůr již v souvislosti s kamerovým systémem rozhodl, že automatizované zpracování osobních údajů
představuje v souladu s čl. 2 písm. b) a čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46 i obrazový záznam zachycující osoby, který
je průběžně ukládán do nahrávacího zařízení, a sice na pevný disk tohoto systému (v tomto smyslu viz rozsudek
ze dne 11. prosince 2014, Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, body 23 a 25).

35

S. Buivids na jednání před Soudním dvorem uvedl, že předmětný videozáznam pořídil pomocí digitálního
fotoaparátu. Jedná se o obrazový záznam zachycující osoby, který je průběžně ukládán do nahrávacího zařízení,
a sice do paměti uvedeného fotoaparátu. Takový záznam tedy představuje automatizované zpracování osobních
údajů ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice.

36

Skutečnost, že k tomuto zaznamenání došlo pouze jednou, v tomto ohledu nemá na otázku, zda tento úkon spadá
do oblasti působnosti směrnice 95/46, žádný vliv. Jak totiž vyplývá ze znění čl. 2 písm. b) této směrnice ve spojení
s jejím čl. 3 odst. 1, uvedená směrnice se vztahuje na „jakýkoliv úkon“, který představuje zpracování osobních
údajů ve smyslu těchto ustanovení.

37

Soudní dvůr kromě toho rozhodl, že se za takové zpracování považuje i úkon spočívající v uvedení osobních
údajů na internetových stránkách (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist,

C-101/01, EU:C:2003:596, bod 25,
C-131/12, EU:C:2014:317, bod 26).
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38

Soudní dvůr v tomto ohledu nadto upřesnil, že uvedení informací na internetových stránkách znamená, že tyto
stránky jsou uloženy na server, a zároveň jsou učiněny úkony nezbytné pro zpřístupnění těchto stránek osobám,
které se připojily na internet. Tyto úkony se alespoň zčásti provádějí automatizovaně (v tomto smyslu viz rozsudek
ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, bod 26).

39

Je tedy třeba konstatovat, že zveřejnění takového obrazového záznamu, jako je předmětný videozáznam,
v němž jsou obsaženy osobní údaje, na internetových stránkách, na které mohou uživatelé nahrávat různá videa
a zároveň je na ní sledovat a sdílet, představuje zcela nebo částečně automatizované zpracování těchto údajů ve
smyslu čl. 2 písm. b) a čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46.

40

Směrnice 95/46 se kromě toho podle svého čl. 3 odst. 2 nevztahuje na dva druhy zpracování osobních údajů.
Zaprvé jde o zpracování osobních údajů prováděné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti
práva Společenství a jsou uvedeny v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii ve znění platném před tím, než
vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a v každém případě o zpracování, které se týká veřejné bezpečnosti,
obrany, bezpečnosti státu a činnosti státu v oblasti trestního práva. Uvedené ustanovení zadruhé vylučuje
z působnosti směrnice zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či
domácích činností.

41

Vzhledem k tomu, že výjimky stanovené v čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46 vylučují použitelnost režimu ochrany
osobních údajů upraveného uvedenou směrnicí, a odchylují se tak od jejího základního cíle, kterým je zajistit
v oblasti zpracování osobních údajů ochranu takových základních svobod a práv fyzických osob, jako je právo na
respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů, která zaručují články 7 a 8
Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), musí být vykládány restriktivně (v tomto smyslu viz
rozsudky ze dne 27. září 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, bod 38, a ze dne 10. července 2018, Jehovan
todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, bod 37).

42

Pokud jde o věc v původním řízení, z informací poskytnutých Soudnímu dvoru vyplývá, že pořízení a zveřejnění
předmětného videozáznamu nelze považovat za zpracování osobních údajů prováděné pro výkon činností, které
nespadají do oblasti působnosti práva Společenství, ani za zpracování, které se týká veřejné bezpečnosti, obrany,
bezpečnosti státu nebo činnosti státu v oblasti trestního práva ve smyslu čl. 3 odst. 2 první odrážky směrnice
95/46. Soudní dvůr již v tomto ohledu rozhodl, že činnosti uvedené příkladmo v daném ustanovení provádějí ve
všech případech státy nebo státní orgány a tyto činnosti nesouvisejí s oblastmi činnosti jednotlivců (v tomto
smyslu viz rozsudek ze dne 27. září 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, bod 36 a citovaná judikatura).

43

Dále je třeba podotknout, že jelikož S. Buivids zveřejnil předmětný videozáznam na internetových stránkách, na
které mohou uživatelé nahrávat různá videa a zároveň je na nich sledovat a sdílet, bez omezení přístupu,
a zpřístupnil tak osobní údaje neurčitému počtu osob, zpracování osobních údajů, o které jde ve věci v původním
řízení, nespadá do rámce výkonu výlučně osobních či domácích činností (obdobně viz rozsudky ze dne 6. listopadu
2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, bod 47; ze dne 16. prosince 2008, Satakunnan Markkinapörssi
a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 44; ze dne 11. prosince 2014, Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428,
body 31 a 33, jakož i ze dne 10. července 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, bod 42).

44

Kromě toho je třeba podotknout, že ani skutečnost, že obrazový záznam příslušníků policie byl pořízen při výkonu
jejich funkce, nemůže takový druh zpracování osobních údajů vyloučit z oblasti působnosti směrnice 95/46.

45

Jak totiž uvedla generální advokátka v bodě 29 svého stanoviska, tato směrnice nestanoví žádnou výjimku, která
by z oblasti působnosti zmíněné směrnice vylučovala zpracování osobních údajů týkajících se úředních osob.

46

Z judikatury Soudního dvora kromě toho vyplývá, že pokud určitá informace spadá do kontextu profesní činnosti,
nemůže to znamenat, že nebude kvalifikována jako „osobní údaj“ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne
16. července 2015, ClientEarth a PAN Europe v. EFSA, C-615/13 P, EU:C:2015:489, bod 30 a citovaná judikatura).

47

S ohledem na výše uvedené je třeba na první otázku odpovědět tak, že článek 3 směrnice 95/46 musí být
vykládán v tom smyslu, že obrazový záznam příslušníků policie na služebně v průběhu podávání výpovědi

a zveřejnění takto pořízeného záznamu na internetových stránkách, na které mohou uživatelé nahrávat různá
videa a zároveň je na nich sledovat a sdílet, spadají do oblasti působnosti této směrnice.

Ke druhé otázce
48

Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být článek 9 směrnice 95/46 vykládán v tom smyslu,
že takové skutkové okolnosti, o jaké se jedná ve věci v původním řízení, tedy obrazový záznam příslušníků policie
na služebně v průběhu podávání výpovědi a zveřejnění takto pořízeného záznamu na internetových stránkách,
na které mohou uživatelé nahrávat různá videa a zároveň je na nich sledovat a sdílet, představují zpracování
osobních údajů pro účely žurnalistiky ve smyslu tohoto ustanovení.

49

Předně je třeba uvést, že podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být ustanovení směrnice vykládána
s ohledem na cíl, který směrnice sleduje, a na systém, který zavádí (rozsudek ze dne 16. prosince 2008,
Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 51 a citovaná judikatura).

50

Z článku 1 směrnice 95/46 v tomto ohledu vyplývá, že jejím cílem je, aby členské státy v souvislosti se
zpracováním osobních údajů zajišťovaly ochranu základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich
soukromí, a zároveň umožňovaly volný pohyb těchto údajů. Tento cíl však nelze sledovat, pokud není přihlédnuto
ke skutečnosti, že uvedená základní práva je třeba do určité míry uvést do souladu se základním právem na
svobodu projevu. V bodě 37 odůvodnění této směrnice je uvedeno, že cílem článku 9 této směrnice je vytvoření
souladu dvou základních práv – ochrany soukromí na straně jedné a svobody projevu na straně druhé. To je
úkolem členských států (v tomto smyslu viz rozsudek 16. prosince 2008, Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia,
C-73/07, EU:C:2008:727, body 52 až 54).

51

Soudní dvůr již rozhodl, že pokud má být zohledněn význam, jenž má svoboda projevu v každé demokratické
společnosti, je třeba s ní související pojmy, včetně pojmu „žurnalistika“, vykládat široce (v tomto smyslu viz
rozsudek ze dne 16. prosince 2008, Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 56).

52

Z přípravných prací ke směrnici 95/46 v této souvislosti vyplývá, že odchylky a výjimky stanovené v článku 9
této směrnice se nevztahují pouze na provozovatele sdělovacích prostředků, ale také na všechny osoby, které
jsou činné v oblasti žurnalistiky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. prosince 2008, Satakunnan
Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 58).

53

Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že „činnostmi v oblasti žurnalistiky“ jsou činnosti, jejichž účelem je
zpřístupnit veřejnosti informace, názory či myšlenky, ať již je způsob přenosu jakýkoli (v tomto smyslu viz
rozsudek ze dne 16. prosince 2008, Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 61).

54

Ačkoliv je na předkládajícím soudu, aby ověřil, zda tomuto účelu v projednávaném případě odpovídá zpracování
osobních údajů, které provedl S. Buivids, nic to nemění na tom, že Soudní dvůr může tomuto soudu poskytnout
všechny prvky výkladu nezbytné k posouzení, které musí provést.

55

Vzhledem k judikatuře Soudního dvora citované v bodech 52 a 53 tohoto rozsudku je třeba v této souvislosti
uvést, že okolnost, že S. Buivids není novinář z povolání, podle všeho nemůže znamenat, že by pořízení
předmětného videozáznamu a jeho zveřejnění na internetových stránkách, na které mohou uživatelé nahrávat
různá videa a zároveň je na nich sledovat a sdílet, nemohlo spadat do oblasti působnosti tohoto ustanovení.

56

Zejména je třeba podotknout, že skutečnost, že S. Buivids zveřejnil tento záznam na takových internetových
stránkách, v projednávaném případě www.youtube.com, sama o sobě nemůže znamenat, že by toto zpracování
osobních údajů nemohlo být považováno za zpracování prováděné „výlučně pro účely žurnalistiky“ ve smyslu
článku 9 směrnice 95/46.

57

Je totiž třeba přihlédnout k vývoji a nárůstu množství prostředků komunikace a šíření informací. Soudní dvůr již
v této souvislosti rozhodl, že pro posouzení, zda se jedná o činnost prováděnou „výlučně pro účely žurnalistiky“,
není určující nosič, jehož pomocí jsou zpracovávané údaje předávány, ať již klasický, jako je papír či kmitočtové
vlny, nebo elektronický, jako je internet (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. prosince 2008, Satakunnan
Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 60).

58

Jak ovšem v bodě 55 svého stanoviska v podstatě uvedla generální advokátka, nelze dovodit, že pod pojem
„činnosti v oblasti žurnalistiky“ spadá jakákoliv informace zveřejněná na internetu, která se týká osobních údajů,
a že se na ni proto vztahuje nějaká odchylka či výjimka podle článku 9 směrnice 95/46.

59

V projednávaném případě je na předkládajícím soudu, aby ověřil, zda z předmětného videozáznamu vyplývá, že
jediným účelem jeho pořízení a zveřejnění bylo zpřístupnit veřejnosti informace, názory či myšlenky (v tomto
smyslu
viz
rozsudek
ze
dne
16. prosince
2008,
Satakunnan
Markkinapörssi
a Satamedia,
C-73/07, EU:C:2008:727, bod 62).

60

Předkládající soud může za tímto účelem zohlednit zejména skutečnost, že S. Buivids podle svých slov zveřejnil
předmětný videozáznam na internetových stránkách proto, aby upozornil společnost na údajně protiprávní
jednání policie, které se odehrálo během toho, co podával svoji výpověď.

61

Je ovšem třeba uvést, že podmínkou uplatnění článku 9 směrnice 95/46 není zjištění, že k takovému
protiprávnímu jednání skutečně došlo.

62

Naproti tomu je nutno podotknout, že pokud se ukáže, že jediným účelem pořízení a zveřejnění tohoto záznamu
nebylo zpřístupnit veřejnosti informace, názory či myšlenky, nebude možné konstatovat, že zpracování osobních
údajů, o které se jedná ve věci v původním řízení, bylo provedeno „výlučně pro účely žurnalistiky“.

63

Kromě toho je třeba připomenout, že odchylky a výjimky stanovené v článku 9 směrnice 95/46 se mohou uplatnit
pouze, pokud se ukáží jako nezbytné pro vytvoření souladu mezi dvěma základními právy, a to právem na
ochranu soukromého života a právem na svobodu projevu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. prosince
2008, Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 55).

64

Pokud tedy má být dosaženo rovnováhy mezi těmito dvěma základními právy, ochrana základního práva na
soukromí vyžaduje, aby se výjimky a omezení ochrany údajů stanovené v kapitolách II, IV a VI směrnice 95/46
uplatňovaly v mezích toho, co je naprosto nezbytné (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. prosince 2008,
Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, bod 56).

65

Je třeba připomenout, že článek 7 Listiny, týkající se práva na respektování soukromého a rodinného života,
obsahuje práva odpovídající právům zaručeným čl. 8 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod podepsané v Říme dne 4. listopadu 1950 (dále jen „EÚLP“), a podle čl. 52 odst. 3 Listiny je
tedy třeba uvedenému článku 7 dát tentýž smysl a dosah, jaký je přiznán čl. 8 odst. 1 EÚLP, jak je vykládán
v rámci judikatury Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek ze dne 17. prosince 2015, WebMindLicenses,
C-419/14, EU:C:2015:832, bod 70). Totéž platí i ve vztahu k článku 11 Listiny a článku 10 EÚLP (v tomto smyslu
viz rozsudek ze dne 4. května 2016, Philip Morris Brands a další, C-547/14, EU:C:2016:325, bod 147).

66

Z uvedené judikatury v tomto ohledu vyplývá, že Evropský soud pro lidská práva vypracoval pro účely
vyvažování práva na respektování soukromého života a práva na svobodu projevu sérii rozhodných kritérií, která
musí být zohledněna a mezi něž patří zejména přínos pro diskuzi ve veřejném zájmu, veřejná známost dotčené
osoby, téma předmětné zprávy, předchozí chování subjektu údajů, obsah, forma a důsledky zveřejnění, způsob,
jakým byly získány předmětné informace, a okolnosti, za kterých byly získány, jakož i jejich věrohodnost (v tomto
smyslu viz ESLP, 27. června 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy a Satamedia Oy v. Finsko,
CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, bod 165). Stejně tak je nutno zohlednit možnost správce přijmout opatření,
která mohou zmírnit dosah zásahu do práva na soukromí.

67

Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru v projednávaném případě vyplývá, že nelze vyloučit, že pořízení
a zveřejnění předmětného videozáznamu, k nimž došlo tak, že subjekty údajů nebyly informovány ani o tomto
zaznamenávání, ani o jeho účelech, představují zásah do základního práva na respektování soukromého života
těchto subjektů, a sice příslušníků policie, kteří se na tomto videozáznamu vyskytují.

68

Pokud se ukáže, že jediným účelem pořízení a zveřejnění předmětného videozáznamu bylo zpřístupnit veřejnosti
informace, názory či myšlenky, bude na předkládajícím soudu, aby posoudil, zda jsou pro uvedení práva na
soukromí do souladu s předpisy upravujícími svobodu projevu nezbytné odchylky a výjimky stanovené v článku 9
směrnice 95/46 a zda se tyto odchylky a výjimky uplatňují v mezích toho, co je naprosto nezbytné.

69

S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že článek 9 směrnice 95/46 musí
vykládán v tom smyslu, že takové skutkové okolnosti, o jaké se jedná ve věci v původním řízení, tedy obrazový
záznam příslušníků policie na služebně v průběhu podávání výpovědi a zveřejnění takto pořízeného záznamu na
internetových stránkách, na které mohou uživatelé nahrávat různá videa a zároveň je na nich sledovat a sdílet,
mohou představovat zpracování osobních údajů výlučně pro účely žurnalistiky ve smyslu tohoto ustanovení,
pokud ze zmíněného záznamu vyplyne, že jediným účelem jeho pořízení a zveřejnění je zpřístupnit veřejnosti
informace, názory či myšlenky, což musí ověřit předkládající soud.
K nákladům řízení

70

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu
ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.
Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se
nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:
1)

Článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládán
v tom smyslu, že obrazový záznam příslušníků policie na služebně v průběhu podávání výpovědi
a zveřejnění takto pořízeného záznamu na internetových stránkách, na které mohou uživatelé
nahrávat různá videa a zároveň je na nich sledovat a sdílet, spadají do oblasti působnosti této
směrnice.

2)

Článek 9 směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že takové skutkové okolnosti, o jaké se
jedná ve věci v původním řízení, tedy obrazový záznam příslušníků policie na služebně v průběhu
podávání výpovědi a zveřejnění takto pořízeného záznamu na internetových stránkách, na které
mohou uživatelé nahrávat různá videa a zároveň je na nich sledovat a sdílet, mohou představovat
zpracování osobních údajů výlučně pro účely žurnalistiky ve smyslu tohoto ustanovení, pokud ze
zmíněného záznamu vyplyne, že jediným účelem jeho pořízení a zveřejnění je zpřístupnit veřejnosti
informace, názory či myšlenky, což musí ověřit předkládající soud.

