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1 Úvod
Základní právní rámec pro ochranu osobních údajů v EU tvoří v současnosti směrnice
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 1 ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jejímž
cílem je ustavení rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany soukromí jednotlivců a volným
pohybem osobních údajů v rámci Evropské unie. Směrnice se vztahuje na údaje zpracovávané
automaticky i na údaje obsažené v tzv. neautomatizovaném rejstříku. Do oblasti působnosti
směrnice však nespadá zpracování údajů prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně
osobních či domácích činností. Směrnice stanovila základní pravidla, kdy je zpracování osobních
údajů oprávněné, zásady pro kvalitu údajů a v neposlední řadě také práva osob, jejichž osobní
údaje jsou zpracovávány (tzv. subjekty údajů).2

2 Stávající právní úprava ochrany osobních údajů
2.1 Směrnice 95/46/ES a základní pojmy
Osobními údaji se dle čl. 2 písm. a) rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo
či nepřímo na základě uvedených údajů identifikovat.3
Zpracování údajů je oprávněné zejména pokud:


subjekt údajů nezpochybnitelně udělil souhlas,



zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů jednou ze stran,



je nezbytné pro zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo vykonání
úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Směrnice dále stanovuje několik dalších možností, kdy je zpracování údajů oprávněné. Pokud
však zpracování nelze zařadit pod některý z vymezených důvodů, jedná se o tzv. nadměrné
zpracování údajů, které je považováno za nezákonné.

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. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=CS
2
Ochrana osobních údajů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. 8.3.2014 [cit. 21.12.2014].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14012&from=en&isLegissum=true
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. In: EUR-Lex [právní
informační systém]. [cit. 21. 12. 2014]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=CS
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Osobní údaje musí být zejména zpracovány korektně a zákonným způsobem. Lze je
shromažďovat jen pro výslovně vyjádřené a legitimní účely. Množství zpracovávaných údajů
musí být přiměřené a nesmí přesáhnout míru s ohledem na účely, pro které jsou
shromažďovány.
Je zakázáno zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, náboženské
nebo filozofické přesvědčení. Rovněž nezákonné je zpracování údajů týkajících se zdraví
a sexuálního života. V určitých případech může být však toto pravidlo prolomeno a i výše
uvedené osobní údaje zpracovány (např. ze zdravotnických důvodů).4
Subjekt údajů disponuje především právem získat informace o zpracovávaných údajích.
Správce (fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účel
a prostředky zpracování osobních údajů) musí poskytnout subjektu údajů určité informace
(např. totožnost správce a účely zpracování). Od správce je třeba odlišit tzv. zpracovatele.
Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává osobní údaje dle pokynů
správce. Subjekt údajů musí mít dále právo vznést z legitimních důvodů námitku proti
zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Každá osoba musí mít právo v případě porušení
práv, jež jí jsou zaručeny vnitrostátními předpisy, které se uplatní na dotčené zpracování,
předložit věc soudu.
K předávání osobních údajů z členského státu do třetí země může dojít, pokud dotyčná třetí
země zajistí odpovídající úroveň ochrany. K předání však může za určitých okolností dojít,
i pokud není tato podmínka splněna (např. subjekt údajů udělil svůj souhlas, předání je
nezbytné pro zachování důležitého veřejného zájmu atd.).
Každý členský stát je povinen pověřit jeden nebo několik nezávislých orgánů veřejné moci na
svém území dohledem nad dodržováním předpisů přijatých členskými státy na základě uvedené
směrnice.5

Ochrana osobních údajů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. 8.3.2014 [cit. 21.12.2014].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14012&from=en&isLegissum=true
5
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. In: EUR-Lex [právní
informační systém]. [cit. 21.12.2014]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=CS
4
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2.2 Související právní úprava
Podstatným souvisejícím právním předpisem je směrnice 2002/58/ES6 o soukromí
a elektronických komunikacích, jejímž cílem bylo vytvořit základní právní rámec pro oblast
elektronických komunikací. Směrnice obsahuje ustanovení např. o uchovávání údajů o spojení
ze strany členských států pro účely policejního sledování (zadržení údajů), zasílání
nevyžádaných elektronických zpráv, užívání tzv. cookies a zařazování osobních údajů do
veřejných seznamů. K uvedené směrnici se dále vztahuje nařízení EU 611/20137, které
upravuje povinnost oznámení poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací o narušení bezpečnosti osobních údajů, pokud byly osobní údaje jejich zákazníků
ztraceny, odcizeny nebo jinak ohroženy. Směrnice 2002/58/ES stanovuje základní povinnost
oznámit narušení bezpečnosti osobních údajů, nařízení 611/2013 pak zavádí technická
prováděcí opatření, jež se vztahují na požadavky plnění oznamovací povinnosti.8

3 Návrh nové právní úpravy
V roce 2012 Komise navrhla rozsáhlou reformu legislativy EU týkající se o ochrany osobních
údajů. V návrhu jsou posílena především individuální práva a zohledněny jsou otázky
globalizace a nových technologií.9 Nový právní rámec sestává z obecného nařízení o ochraně
osobních údajů10 a směrnice11 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním
osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů. Jejich cílem je mj. upravit
6

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). Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:cs:HTML
7
Nařízení Komise (EU) č. 611/2013 ze dne 24. června 2013 o opatřeních vztahujících se na oznámení
o narušení bezpečnosti osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o
soukromí a elektronických komunikacích. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0002:0008:CS:PDF
8
Ochrana osobních údajů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. 8.3.2014 [cit. 21.12.2014].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14012&from=en&isLegissum=true
9
Ochrana osobních údajů. Evropská komise [online]. 5.6.2014 [cit. 21.12.2014]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_cs.htm
10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů).
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=EN
11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&from=en
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problematiku práva na soukromí v rámci sociálních sítí a obecně na internetu. Technologický
pokrok a globalizace zásadně změnily způsob, jakým jsou osobní údaje shromažďovány,
zpřístupněny a využívány. Mnoho problémů vzniklo také v důsledku rozdílné implementace
směrnice 95/46/ES v jednotlivých členských státech a úkolem nové legislativy je tuto oblast
v rámci Unie sjednotit.12

3.1 Návrh nařízení o ochraně osobních údajů
Hlavním rozdílem oproti stávající úpravě je změna charakteru právního aktu. Zatímco doposud
byla oblast ochrany osobních údajů upravena směrnicí, která určovala státům pouze základní
zásady a cíle pro vnitrostátní legislativu, nový návrh má již podobu a právní formu nařízení.
Nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo aplikovatelné ve všech členských státech EU.
Klíčovým je již první článek návrhu nařízení, v němž jsou deklarována základní práva a svobody,
jejichž součástí je také právo na ochranu osobních údajů. Důraz na lidskoprávní problematiku
jasně značí význam, který je celé problematice přisuzován. Podstatným bodem je čl. 3, jehož
cílem je zaručit ochranu subjektu údajů také v případě, kdy jeho osobní údaje zpracovává
správce se sídlem mimo Evropskou unii.13 Toto pravidlo představuje zásadní prolomení zásady
teritoriální působnosti, jež byla uplatňována doposud. Současná úprava se na společnosti sídlící
mimo EU vztahuje pouze v případě, kdy správce provádí zpracování prostřednictvím svých
organizačních jednotek umístěných na území EU. Nařízení je platné pro všechny subjekty
nabízející své služby v EU bez ohledu na lokalizaci výše zmíněných prostředků. Takto široce
vymezená působnost může být však značně problematická, neboť bez příslušné mezinárodní
dohody nemusí být pravidlo třetími zeměmi respektováno.
Konkrétní a realizovatelnou změnu přináší definice osobního údaje obsažená v čl. 4 návrhu
nařízení. Zatímco doposud se o ochraně osobních údajů v souvislosti s IP adresami a cookies
vedly diskuse, návrh výslovně uvádí elektronické identifikátory a lokalizační údaje jakožto
prostředky, s jejichž pomocí lze subjekt údajů identifikovat.14 Cookie je velmi malý textový

12

Commission proposes a comprehensive reform of the data protection rules. In: European

Commission [online]. 25.1.1012 [cit. 21.12.2014]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
13
KOUKAL, Pavel a Eva ZAHOŘOVÁ. Návrh obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních
údajů aneb ''sušenky'' jako osobní údaj. In: EPRAVO.CZ [online]. 13.8.2013 [cit. 21.12.2014].
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-obecneho-narizeni-evropske-unie-o-ochraneosobnich-udaju-aneb-susenky-jako-osobni-udaj-92152.html
14
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů).
In: EUR-Lex [právní informační systém]. [cit. 21. 12. 2014]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=EN
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soubor uložený na pevném disku pomocí webového prohlížeče. Jedná se v podstatě o tzv.
identifikační kartu uživatele. Po opětovném přihlášení k webové stránce jsou tyto informace
automaticky odeslány serveru a obsah stránky je uživateli přizpůsoben.15 Cookies jsou
využívány např. v rámci cílené reklamy a právě provozovatelé internetových portálů se obávají
ztráty konkurenceschopnosti, pokud bude možnost zpracovávat tyto údaje výrazně omezena.
Sporným bodem návrhu nařízení je povinnost správce hlásit orgánu dozoru do 24 hodin
narušení bezpečnosti osobních údajů, přičemž nesplnění této povinnosti může být
sankcionováno do výše 2 % ročního celosvětového obratu podnikatele. Problematická je velmi
krátká lhůta určená pro oznámení narušení. V případě, že nedojde k ohlášení, musí správce
vypracovat odůvodnění.16
Dle čl. 35 návrhu nařízení mají správce a zpracovatel povinnost jmenovat tzv. inspektora
ochrany údajů pokud zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejnoprávní subjekt,
zpracování provádí podnik zaměstnávající 250 či více osob nebo pokud hlavní činnost správce
nebo zpracovatele spočívá ve zpracovávání údajů, která kvůli své povaze, rozsahu a/nebo
účelu vyžadují pravidelné a systematické sledování subjektů údajů. Následující články upravují
postavení a úkoly inspektora ochrany údajů a stanovují sankci při jeho nejmenování. Hlavním
cílem je především dozor nad činností správce, popř. zpracovatele.
V čl. 79 návrhu nařízení jsou pak stanoveny správní sankce v případě porušení povinností,
kterými jsou správce či zpracovatel osobních údajů vázáni. V tomto ohledu došlo ve vztahu ke
stávající úpravě k výraznému zpřísnění a navýšení maximálních hodnot sankcí. Tyto sankce
mohou pro malé a střední podniky přivodit zánik v důsledku neschopnosti dostát uvedenému
požadavku.17

15

Information About Cookies on Microsoft.com: Cookies: What They Are, Why You Are In Charge. In:

Microsoft.com [online]. [cit. 21.12.2014]. Dostupné z: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
16

KOUKAL, Pavel a Eva ZAHOŘOVÁ. Návrh obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních
údajů aneb ''sušenky'' jako osobní údaj. In: EPRAVO.CZ [online]. 13.8.2013 [cit. 21.12.2014].
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-obecneho-narizeni-evropske-unie-o-ochraneosobnich-udaju-aneb-susenky-jako-osobni-udaj-92152.html
17
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů).
In: EUR-Lex [právní informační systém]. [cit. 21. 12. 2014]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=EN
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3.1.1 Právo být zapomenut a související rozsudek Evropského soudního
dvora
Dle č. 17 návrhu nařízení má subjekt údajů právo požadovat od správce výmaz osobních údajů,
které se jej týkají, a zdržení se dalšího šíření těchto údajů. Obecně se o hovoří o tzv. právu být
zapomenut. S touto problematikou souvisí i nedávné rozhodnutí Evropského soudního
dvora z 13. května 201418. SDEU zde jedinci toto právo za určitých podmínek deklaroval,
jedinec je tedy oprávněn požadovat po provozovateli internetového vyhledávače, aby odstranil
z výsledků vyhledávání odkazy obsahující informace týkající se subjektu údajů. Toto právo lze
uplatnit v případě, že zveřejněné informace jsou nepřesné, neadekvátní, irelevantní nebo
nadměrné pro účely zpracování osobních údajů. V tomto konkrétním případě SDEU shledal, že
zásah do práva na ochranu osobních údajů nemůže být ospravedlněn pouze ekonomickým
zájmem provozovatele internetového vyhledávače. Zároveň však SDEU řekl, že právo být
zapomenut nelze chápat jako právo absolutní, ale musí být vždy hodnoceno ve vztahu k dalším
základním právům, např. svobodě projevu. Vždy je třeba zvážit, zda převažuje zájem na
ochraně soukromí jedince nebo veřejný zájem na přístupu k informacím. Zohledněna může být
i role jedince ve společnosti, pokud se jedná o veřejně známou osobnost, může tento fakt být
důvodem pro převážení veřejného zájmu na přístup k informacím.19

3.2 Návrh směrnice o ochraně osobních údajů v souvislosti s
trestnými činy a výkonem trestů
Dle důvodové zprávy je cílem tohoto návrhu zajistit jednotnou a vysokou úroveň ochrany údajů
v uvedené oblasti, zvýšit vzájemnou důvěru mezi policejními a justičními orgány různých
členských států a usnadnit volný pohyb údajů a spolupráci mezi policejními a justičními orgány.
Čl. 1 vymezuje předmět směrnice a stanovuje dvojí cíl směrnice, tj. chránit základní práva
a svobody fyzických osob, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů, a zároveň zaručit
vysokou úroveň veřejné bezpečnosti a zajistit výměnu osobních údajů mezi příslušnými orgány
v rámci Unie.

18

Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de
Datos, Mario Costeja González. Dostupné z:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070cs.pdf
19
Factsheet on the ''Right to be Forgotten'' ruling. In: European Commission [online]. [cit.
21.12.2014]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf
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Nové ustanovení obsahuje čl. 5, který vyžaduje, aby se pokud možno rozlišovalo mezi osobními
údaji různých kategorií subjektů údajů. Toto ustanovení se opírá o doporučení Evropské rady
a obdobná pravidla platí již pro Europol a Eurojust.
Čl. 7 vymezuje důvody zákonného zpracování, jelikož ne všechny důvody zákonného
zpracování uvedené v čl. 7 stávající směrnice 95/46/ES jsou pro zpracování údajů v oblasti
policie a trestního soudnictví vhodné. Zpracování je legitimní např. pokud je nutné pro splnění
úkolu prováděného příslušným orgánem na základě vnitrostátního práva nebo pro zabránění
bezprostřednímu a vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.20

4 Závěr
Hlavním aspektem obou návrhů je sjednocení legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.
Společnosti působící v rámci EU se již nebudou muset přizpůsobovat jednotlivým požadavkům
členských států, ale jednotné úpravě napříč Unií. Na druhou stranu na ně však budou kladeny
daleko vyšší nároky a sankce za jejich nesplnění dosahují horentních sum. Pro střední a menší
podniky může být realizace některých požadavků velmi problematická. Značné potíže mohou
nastat např. v důsledku oznamovací povinnosti, jak je popsáno výše. Názory, jaké dopady
bude mít nová úprava na soukromý sektor, jsou tak zcela protichůdné.21 Je proto třeba zvolit
taková sankční ustanovení, která budou splňovat svůj účel v případě velkých korporací, avšak
nebudou zcela likvidační pro malé a střední podniky. Podle některých statistik se očekávají
v důsledku harmonizace právních předpisů úspory ve výši až 2,3 bilionů eur ročně, jelikož dojde
především ke snížení byrokratické zátěže. 22 Dle výstupu Komise by jednotná úprava měla také
vést ke zjednodušení přenosu dat při zachování jejich maximální ochrany.23 Velmi
problematickým bodem se zdá být aplikace norem na mimoevropské subjekty poskytující své
služby v rámci EU. Zde současný návrh nestanovuje žádné prostředky, jak tohoto stavu docílit.

20

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů. In: EUR-Lex [právní
informační systém]. [cit. 21. 12. 2014]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&from=en
21
Why do we need an EU data protection reform? In: European Commission [online]. [cit.
21.12.2014]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf
22
How will the EU's data protection reform benefit European businesses? In: European Commission
[online]. [cit. 21.12.2014]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/review2012/factsheets/7_en.pdf
23
How will the EU's data protection reform simplify the existing rules? In: European Commission
[online]. [cit. 21.12.2014]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/review2012/factsheets/6_en.pdf
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Z uvedených informací je patrné, že oba akty (především pak obecné nařízení o ochraně údajů)
obsahují řadu sporných bodů. Posílení ochrany osobních údajů je vzhledem k rostoucí
globalizaci a vlivu technických prostředků nezbytné, je však třeba najít kompromis, který
zohlední ochranu subjektů údajů na jedné straně, a zájmy ziskového sektoru na straně druhé.
Rovněž zde vstupuje do hry střet mezi ochranou soukromí a právem na svobodný přístup
k informacím, jak je uvedeno výše v rozsudku SDEU.

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XX/EU/II

10

Ochrana osobních údajů

Zdroje
Commission proposes a comprehensive reform of the data protection rules. In: European

Commission [online]. 25.1.1012 [cit. 21.12.2014]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
Factsheet on the ''Right to be Forgotten'' ruling. In: European Commission [online]. [cit.
21.12.2014]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf
How will the EU's data protection reform benefit European businesses? In: European

Commission [online]. [cit. 21.12.2014]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/review2012/factsheets/7_en.pdf
How will the EU's data protection reform simplify the existing rules? In: European

Commission [online]. [cit. 21.12.2014]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/review2012/factsheets/6_en.pdf
Information About Cookies on Microsoft.com: Cookies: What They Are, Why You Are In
Charge. In: Microsoft.com [online]. [cit. 21.12.2014]. Dostupné z:
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
KOUKAL, Pavel a Eva ZAHOŘOVÁ. Návrh obecného nařízení Evropské Unie o ochraně
osobních údajů aneb ''sušenky'' jako osobní údaj. In: EPRAVO.CZ [online]. 13.8.2013 [cit.
21.12.2014]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-obecneho-narizenievropske-unie-o-ochrane-osobnich-udaju-aneb-susenky-jako-osobni-udaj-92152.html
Nařízení Komise (EU) č. 611/2013 ze dne 24. června 2013 o opatřeních vztahujících se na
oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0002:0008:CS:PDF
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů.
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&from=en
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XX/EU/II

11

Ochrana osobních údajů

údajů). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=EN
Ochrana osobních údajů. Evropská komise [online]. 5.6.2014 [cit. 21.12.2014]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_cs.htm
Ochrana osobních údajů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. 8.3.2014 [cit.
21.12.2014]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14012&from=en&isLegissum=true
Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección
de Datos, Mario Costeja González. Dostupné z:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070cs.pdf
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.
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=CS
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). Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:cs:HTML
Why do we need an EU data protection reform? In: European Commission [online]. [cit.
21.12.2014]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XX/EU/II

12

Ochrana osobních údajů

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XX/EU/II

13

Ochrana osobních údajů

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XX/EU/II

14

