
ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 31. ledna 2011 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů 
Státem Izrael v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů 

(oznámeno pod číslem K(2011) 332) 

(Text s významem pro EHP) 

(2011/61/EU) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici 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 ( 1 ), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedené směrnice, 

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) V souladu se směrnicí 95/46/ES jsou členské státy 
povinny zajistit, aby k předávání osobních údajů do 
třetí země docházelo, pouze pokud dotyčná třetí země 
zajišťuje odpovídající úroveň ochrany a pokud jsou před 
předáním údajů dodržovány právní předpisy členských 
států provádějící ostatní ustanovení směrnice. 

(2) Komise může dospět k závěru, že třetí země zajišťuje 
odpovídající úroveň ochrany. Takové zemi mohou 
členské státy předávat osobní údaje, aniž by byly nutné 
dodatečné záruky. 

(3) V souladu se směrnicí 95/46/ES má být úroveň ochrany 
údajů hodnocena s ohledem na všechny okolnosti souvi
sející s předáním nebo předáváním údajů, a to se 
zvláštním zřetelem na celou řadu podmínek týkajících 
se předávání a uvedených v článku 25 této směrnice. 

(4) S ohledem na rozdíly v přístupu třetích zemí k ochraně 
údajů by mělo být dbáno na to, aby hodnocení odpoví
dající úrovně této ochrany a uplatňování všech rozhod
nutí na základě čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES nebyla 
svévolně nebo neodůvodněně diskriminační vůči třetím 
zemím, kde jsou obdobné podmínky, nebo mezi nimi, 
a aby nevytvářela skrytou překážku obchodu s ohledem 
na stávající mezinárodní závazky Evropské unie. 

(5) Právní řád Státu Izrael nemá psanou ústavu, avšak 
ústavní sílu dovodil Nejvyšší soud Státu Izrael 
u některých „základních zákonů“. Tyto „základní zákony“ 
doplňuje objemný soubor judikatury, jelikož se právní 
řád Izraele ve značném rozsahu řídí zásadami obyčejo
vého práva. Právo na soukromí je zahrnuto v „základním 
zákonu o právu na lidskou důstojnost a svobodu“ 
v oddíle 7. 

(6) Právní normy upravující ochranu osobních údajů ve Státě 
Izrael vycházejí ve velké míře z norem stanovených 
směrnicí 95/46/ES a jsou stanoveny v zákoně 
o ochraně soukromí 5741-1981, naposledy pozmě
něném v roce 2007 za účelem zavedení nových poža
davků na zpracování osobních údajů a podrobné organi
zace orgánu dozoru. 

(7) Tyto právní předpisy v oblasti ochrany údajů dále 
doplňují vládní rozhodnutí provádějící zákon o ochraně 
soukromí 5741-1981 a o organizaci a fungování orgánu 
dozoru, která povětšinou vycházejí z doporučení formu
lovaných ve zprávě Komise pro přezkum právních před
pisů týkajících se databází (Schoffmanova zpráva) pro 
ministerstvo spravedlnosti. 

(8) Ustanovení ohledně ochrany údajů jsou rovněž obsažena 
v celé řadě právních nástrojů upravujících různá odvětví, 
jako jsou předpisy ve finančním sektoru, ve zdravotnictví 
a předpisy týkající se veřejných rejstříků. 

(9) Právní normy v oblasti ochrany údajů platné ve Státě 
Izrael pokrývají všechny základní zásady nutné pro odpo
vídající úroveň ochrany pro fyzické osoby ve vztahu 
k zpracování osobních údajů automatizovanými databá
zemi. Kapitola 2 zákona o ochraně soukromí 5741- 
1981, která stanoví zásady zpracování osobních údajů, 
se nevztahuje na zpracování osobních údajů 
v databázích, které nejsou automatizované (manuální 
databáze). 

(10) Uplatňování právních norem ochrany osobních údajů 
zaručují správní a soudní prostředky nápravy 
a nezávislý dozor prováděný dozorčím orgánem, jímž 
je Izraelský úřad pro právo, informace a technologie 
(ILITA), který je nadán pravomocemi k provádění šetření 
a zásahů a je zcela nezávislý.
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( 1 ) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.



(11) Izraelské orgány pro ochranu osobních údajů poskytly 
vysvětlení a záruky ohledně způsobu výkladu izraelského 
práva a poskytly záruky ohledně provádění izraelských 
předpisů na ochranu údajů v souladu s takovým 
výkladem. Toto rozhodnutí přihlíží k uvedeným vysvět
lením a zárukám, a je jimi proto podmíněno. 

(12) Stát Izrael je proto třeba považovat za zemi zajišťující 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle směr
nice 95/46/ES, pokud jde o automatizované mezinárodní 
předávání osobních údajů z Evropské unie do Státu Izrael 
nebo o případy, kdy toto předávání není automatizo
váno, avšak tyto údaje jsou předmětem dalšího automati
zovaného zpracování ve Státě Izrael. Opačně, na mezi
národní předávání osobních údajů z EU do Státu Izrael, 
u kterého samo předávání a následné zpracování je 
prováděno výlučně neautomatizovanými prostředky, by 
se toto rozhodnutí nemělo vztahovat. 

(13) V zájmu průhlednosti a aby příslušné orgány v členských 
státech zajistily ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním jejich osobních údajů, je nezbytné uvést 
výjimečné okolnosti, za nichž může být odůvodněno 
pozastavení určitých toků údajů, bez ohledu na zjištění 
odpovídající úrovně ochrany. 

(14) Závěry týkající se úrovně ochrany osobních údajů 
v tomto rozhodnutí odkazují na Stát Izrael vymezený 
podle mezinárodní práva. Další následné předávání 
příjemci mimo Stát Izrael vymezený podle mezinárod
ního práva by mělo být považováno za předávání osob
ních údajů do třetí země. 

(15) Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zřízená 
podle článku 29 směrnice 95/46/ES, předložila kladné 
stanovisko k úrovni ochrany osobních údajů, pokud jde 
o automatizované mezinárodní předávání osobních údajů 
z Evropské unie, nebo o případy, kdy předávání není 
automatizované, avšak tyto údaje jsou předmětem 
dalšího automatizovaného zpracování ve Státě Izrael. 
Ve svém kladném stanovisku pracovní skupina vyzvala 
izraelské úřady, aby přijaly další ustanovení, která rozšíří 
uplatňování izraelských právních předpisů na manuální 
databáze, výslovně uznají, že bude uplatňování zásada 
proporcionality na zpracování osobních údajů 
v soukromé sféře, a která budou vykládat výjimky při 
mezinárodním předávání tak, aby byl jejich výklad 
v souladu s požadavky stanovenými v jejím „pracovním 
dokumentu o jednotném výkladu čl. 26 odst. 1 směrnice 
95/46/ES“ ( 1 ). Toto stanovisko bylo zohledněno při 
přípravě toho rozhodnutí ( 2 ). 

(16) Výbor zřízený podle čl. 31 odst. 1 směrnice 95/46/ES 
nepředložil stanovisko ve lhůtě stanovené jeho před
sedou, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

1. Pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice 95/46/ES se Izrael pova 
žuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních 
údajů předávaných z Evropské unie, pokud jde 
o automatizované předávání osobních údajů z Evropské unie 
do Izraele nebo o případy, kdy toto předávání není automati
zováno, avšak tyto údaje jsou předmětem dalšího automatizo
vaného zpracování ve Státě Izrael. 

2. Orgánem dozoru Státu Izrael, který má pravomoc uplat 
ňovat normy ochrany osobních údajů ve Státě Izrael, je Izra
elský úřad pro právo, informace a technologie (ILITA) uvedený 
v příloze tohoto rozhodnutí. 

Článek 2 

1. Toto rozhodnutí se zabývá pouze úrovní ochrany zajišťo
vané ve Státě Izrael vymezeném podle mezinárodního práva 
s cílem naplnit požadavky čl. 25 odst. 1 směrnice 95/46/ES 
a nedotýká se ostatních podmínek nebo omezení provádějících 
ostatní ustanovení zmíněné směrnice, které se vztahují na zpra
cování osobních údajů v členských státech. 

2. Toto rozhodnutí se použije v souladu s mezinárodním 
právem. Rozhodnutím není dotčen status Golanských výšin, 
pásma Gazy a Západního břehu Jordánu, včetně východního 
Jeruzaléma podle mezinárodního práva. 

Článek 3 

1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů člen
ských států přijímat opatření, která zajišťují, aby byly dodržo
vány vnitrostátní předpisy přijaté na základě jiných ustanovení 
než článku 25 směrnice 95/46/ES, mohou tyto orgány vyko
návat své stávající pravomoci, aby pozastavily předávání údajů 
příjemci ve Státě Izrael s cílem chránit fyzické osoby 
v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů v těchto 
případech: 

a) pokud příslušný izraelský orgán zjistí, že příjemce nedo
držuje standardy uplatňované v oblasti ochrany, nebo
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b) pokud je velmi pravděpodobné, že nebyly dodržovány 
normy týkající se ochrany, pokud se lze důvodně domnívat, 
že příslušný orgán Státu Izrael včas nepřijal nebo nepřijme 
odpovídající opatření nezbytná pro vyřešení dané věci; 
pokud by pokračování v předávání údajů vyvolalo bezpro
střední riziko vzniku vážné újmy subjektům údajů a pokud 
příslušné orgány členského státu za daných okolností přimě 
řeně usilují o informování strany odpovědné za zpracování 
údajů usazené ve Státě Izrael a poskytly jí příležitost zauj
mout stanovisko. 

2. Pozastavení předávání údajů skončí, jakmile je zajištěno 
dodržování norem ochrany a jakmile je o této skutečnosti infor
mován příslušný orgán členského stát. 

Článek 4 

1. Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o přijetí 
opatření podle článku 3. 

2. Členské státy a Komise se rovněž vzájemně informují 
o případech, kdy opatření přijatá subjekty pověřenými zajiš
těním dodržování norem ochrany ve Státě Izrael nejsou dosta
tečná. 

3. Pokud informace shromážděné podle článku 3 a podle 
odstavců 1 a 2 tohoto článku prokážou, že kterýkoli subjekt 
pověřený zajištěním dodržování norem ochrany ve Státě Izrael 
neplní účinně svou úlohu, uvědomí o tom Komise příslušný 
orgán Státu Izrael a, bude-li třeba, předloží návrh opatření 

postupem podle čl. 31 odst. 2 směrnice 95/46/ES s cílem zrušit 
toto rozhodnutí, pozastavit je nebo omezit jeho oblast působ
nosti. 

Článek 5 

Komise sleduje provádění tohoto rozhodnutí a jakékoli před
mětné poznatky sdělí výboru zřízenému podle článku 31 směr
nice 95/46/ES, včetně jakýchkoliv důkazů, které by mohly mít 
vliv na hodnocení prováděné podle článku 1 tohoto rozhodnutí, 
zda je úroveň ochrany ve Státě Izrael odpovídající ve smyslu 
článku 25 směrnice 95/46/ES, a jakýchkoliv důkazů, že se toto 
rozhodnutí provádí diskriminačním způsobem. Komise zejména 
sleduje zpracovávání osobních údajů v manuálních databázích. 

Článek 6 

Členské státy přijmou veškerá opatření, která jsou nezbytná pro 
dosažení souladu s tímto rozhodnutím, do tří měsíců od data 
jeho oznámení. 

Článek 7 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 31. ledna 2011. 

Za Komisi 
Viviane REDING 
místopředsedkyně
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PŘÍLOHA 

Příslušný orgán dozoru uvedený v čl. 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí: 

The Israeli Law, Information and Technology Authority (Izraelský úřad pro právo, informace a technologie) 
The Government Campus 
9th floor 
125 Begin Rd. 
Tel Aviv 
Izrael 
Poštovní adresa: 
P.O. Box 7360 
Tel Aviv, 61072 
Tel.: + 972 3 7634050 
Fax: + 972 2 6467064 
E-mail: ILITA@justice.gov.il 
Internetová stránka: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm
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