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PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE 
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
zřízená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 19951, 
 
s ohledem na článek 29, čl. 30 odst. 1 písm. a) a čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice a na čl. 15 
odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, 
 
s ohledem na článek 255 Smlouvy o ES a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise, 
 
s ohledem na její jednací řád, 
 
PŘIJALA TENTO DOKUMENT: 

1. SOUVISLOSTI 

Dne 13. listopadu 2007 přijala Komise návrh směrnice („návrh“), kterou se mění směrnice 
2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, a směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).  

Při jeho prvním čtení dne 24. září 2008 Evropský parlament přijal změny návrhu („změny 
Parlamentu“), ke kterým se vyjádřila dne 6. listopadu 2008 Evropská komise v dokumentu 
KOM(2008) 723 v konečném znění („vyjádření Komise“).  

Dne 27. listopadu 2008 pak Rada Evropské unie dosáhla politické dohody („dohoda Rady“).  

Pracovní skupina zřízená podle článku 29 si přeje vyjádřit své připomínky ke změnám 
Parlamentu, vyjádřením Komise a dohodě Rady.  

Pracovní skupina připomíná, že již přijala dvě stanoviska k návrhům, kterými se mění 
předpisový rámec EU pro elektronické komunikační sítě a služby (stanovisko 8/2006 přijaté 
dne 26. září 20062 a stanovisko 2/2008 přijaté dne 15. května 20083). 

Ačkoli pracovní skupina vítá, že některá z jejích předchozích doporučení byla vzata v úvahu, 
přeje si zdůraznit některé zásadní obavy týkající se otázek vzešlých po prvním čtení 
v Parlamentu a v Radě; pracovní skupina neopakuje všechny body zmíněné ve svých 
předchozích stanoviscích, které stále zůstávají platné.  

 

2. OZNÁMENÍ O NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

2.1.  Připomínky 

Pracovní skupina plně podporuje navrhované posílení článku 4 směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích požadavkem, aby poskytovatelé veřejně dostupných 
komunikačních služeb oznamovali případy narušení bezpečnosti. Oznámení o narušení 
                                                 
1  Úř. věst. L281, 23.11.1995, s. 31, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm 
2  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_cs.pdf  
3  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp150_cs.pdf  

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_cs.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp150_cs.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp150_cs.pdf


 

 

bezpečnosti se mohou stát důležitým nástrojem pro orgány pro ochranu údajů, který pomůže 
zvýšit soustředění a účinnost při prosazování povinnosti poskytovatelů služeb přijmout 
vhodná bezpečnostní opatření.  

Obecně pracovní skupina doporučuje tento přístup k otázce oznámení o narušení bezpečnosti 
osobních údajů: 

– příslušný vnitrostátní regulační orgán je informován vždy, existuje-li riziko 
nepříznivých vlivů4 na soukromí a ochranu údajů fyzické osoby, 

– je zásadní, aby byli postižení uživatelé bezodkladně informováni poskytovateli služeb 
v těch případech, kdy je pravděpodobné, že by narušení bezpečnosti mohlo vést 
k nepříznivým vlivům5 na soukromí a ochranu údajů fyzických osob, aniž by byla 
dotčena možnost příslušného vnitrostátního regulačního orgánu zveřejnit informace 
o narušení a přinutit poskytovatele služby, aby odhalil informace o tomto narušení, 

– každý poskytovatel služby by měl vést záznamy6 o všech narušeních bezpečnosti 
osobních údajů. 

Pracovní skupina také podotýká, že tři návrhy (Parlamentu, Komise a Rady) přijímají k otázce 
bezpečnosti a narušení bezpečnosti osobních údajů významně odlišné přístupy, zejména 
pokud jde o:  

– působnost povinnosti (která se rozšiřuje na služby informační společnosti ve změnách 
Parlamentu a je omezena na veřejně dostupné služby elektronických komunikací pro 
Radu a Komisi); pracovní skupina důrazně podporuje rozšíření působnosti dané 
povinnosti na služby informační společnosti, 

– subjekt, kterému přísluší rozhodnutí o oznamování fyzickým osobám (je jím příslušný 
orgán pro Parlament a Komisi a je jím poskytovatel služby pro Radu), 

– typy narušení, které se mají oznamovat (všechna narušení v návrhu Parlamentu a ve 
vyjádřeních Komise a pouze vážné případy narušení v dohodě Rady), 

– a osoby, kterým je možno případy narušení oznamovat (účastníci nebo fyzické osoby 
pro Parlament a Komisi, ale pouze účastníci pro Radu).  

 

Působnost oznámení: služby informační společnosti 

Pracovní skupina důrazně podporuje pozměňovací návrhy 187/rev a 184 změn Parlamentu. 
Rozšíření oznamování případů narušení bezpečnosti osobních údajů na služby 
informační společnosti je nezbytné, vezmeme-li v úvahu stále se zvyšující úlohu, kterou 
tyto služby hrají v každodenním životě evropských občanů, stejně jako zvyšující se 

                                                 
4  Riziko nepříznivých vlivů by mělo být posouzeno při zohlednění prvků jako množství údajů postižených 

narušením bezpečnosti, jejich povaha, dopad tohoto narušení na fyzickou osobu, například krádež identity, 
finanční ztráta, ztráta obchodních příležitostí nebo příležitostí zaměstnání či kombinace těchto nebo jiných 
podobných okolností. Kvalitativní a kvantitativní kritéria pro posouzení dopadu nepříznivých vlivů budou 
muset být při postupu projednávání přesně definována při zohlednění toho, že je důležité nepřetěžovat 
orgány nevýznamnými případy a zbytečně neburcovat fyzické osoby.  

5  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_cs.pdf  
6  Formát těchto záznamů by měl být standardizován, aby se zajistilo, že jsou záznamy kontrolovatelné 

příslušným vnitrostátním regulačním orgánem. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_cs.pdf


 

 

množství osobních údajů zpracovávaných těmito službami. On-line transakce včetně přístupu 
k službám elektronického bankovnictví a k zdravotní dokumentaci soukromého sektoru stejně 
jako on-line nákupy představují několik příkladů služeb, které mohou být předmětem narušení 
bezpečnosti osobních údajů, jež představují významné riziko pro velký počet evropských 
občanů. Omezení působnosti těchto povinností na veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací by postihlo pouze velmi omezený počet zúčastněných stran, a významně by tak 
snížilo dopad oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů jako prostředku ochrany 
fyzických osob před riziky, jako je krádež totožnosti, finanční ztráta, ztráta obchodních 
příležitostí nebo příležitostí zaměstnání a fyzická újma. 

Proto pracovní skupina hluboce lituje, že tento návrh Komise a Rada nepodpořily, a 
připomíná, že některá ustanovení směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se již 
uplatňují nad rámec přísného rozsahu služeb elektronických komunikací7. 

Odpovědnost a kritéria pro oznámení  

Za posouzení rizik způsobených narušením bezpečnosti osobních údajů by měli být 
odpovědní příslušní poskytovatelé služeb; ti jsou nejlépe schopni bezodkladně stanovit na 
základě pravidel pro posouzení stanovených orgány, zda by měly být postižené osoby 
vyrozuměny. Aniž by byla dotčena jejich povinnost oznamovat příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům všechna narušení, kdykoliv hrozí riziko nepříznivých vlivů, 
poskytovatelé služeb by měli stanovit, zda je potřebné vyrozumět účastníky nebo fyzické 
osoby. Aby se zajistilo poskytnutí přesných a relevantních informací veřejnosti, mohou 
se příslušné regulační orgány rozhodnout zveřejnit narušení bezpečnosti vždy, je-li to 
považováno za nezbytné, a mohou přinutit poskytovatele služby, aby odhalil informace 
o tomto narušení. 

Protože oznámení provede poskytovatel služby, je důležité, aby směrnice poskytovala 
záruky k zajištění, že narušení bezpečnosti nebylo zatajeno, že bylo provedeno jeho 
správné posouzení a že fyzické osoby byly vyrozuměny, kdykoli o to bylo požádáno.  

Orgány budou vyrozuměny ve větším počtu případů, aby mohly vykonávat dozor nad 
procesem oznamování fyzickým osobám poskytovateli služeb. Formát oznámení by měl 
být harmonizován na evropské úrovni a měl by zahrnovat objektivní a srozumitelná kritéria, 
která napomohou při posuzování dopadu nepříznivých vlivů způsobených narušením 
bezpečnosti. Kromě toho by měl příslušný vnitrostátní regulační orgán zkontrolovat, zda 
poskytovatel služby správně provedl posouzení daného narušení a zda byla po narušení 
bezpečnosti osobních údajů přijata vhodná opatření. Proto, aby se zamezilo zatajování 
případů narušení bezpečnosti, je nutné, aby směrnice poskytovala příslušnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu pravomoc ukládat finanční trestní sankce (pokuty)8 
v případech, kdy poskytovatel služby narušení bezpečnosti osobních údajů fyzickým 
osobám a/nebo vnitrostátnímu regulačnímu orgánu neoznámí, případně není-li toto 
oznámení učiněno správně.  

                                                 
7  Určitá ustanovení směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, jako je čl. 5 odst. 3 (cookies a 

spyware) a článek 13 (nevyžádaná sdělení) jsou již obecnými ustanoveními, která jsou použitelná nejen na 
služby elektronických komunikací.  
S tímto možným rozšířením nad rámec přísného rozsahu dostupných služeb elektronických komunikací se 
také počítá v jiných situacích, protože Komise navrhla rozšířit působnost použití čl. 5 odst. 3 na případy, 
kdy jsou cookies a spyware dodány prostřednictvím takových médií, jako jsou CD-ROM nebo klíče USB, 
které nejsou veřejně dostupnými službami elektronických komunikací.  

8  Pracovní skupina poznamenává, že tato ustanovení navrhl Parlament, Komise a Rada v novém čl. 15a 
odst. 1. 



 

 

Typy narušení, které se mají oznamovat fyzickým osobám: pojem nepříznivých vlivů 

Pracovní skupina vítá zavedení nové definice „narušení bezpečnosti osobních údajů“ v článku 
29, jak je navržena ve vyjádřeních Komise10.  

Pracovní skupina však zaznamenává, že tři návrhy používají různou formulaci pro stanovení, 
kdy by měla být narušení oznámena subjektům údajů. Proto pracovní skupina doporučuje, 
že by se případy narušení bezpečnosti měly oznamovat subjektům údajů, jestliže by 
mohly mít nepříznivý vliv na soukromí a ochranu údajů fyzických osob. V tomto ohledu 
poskytuje dohoda Rady užitečné příklady v bodu odůvodnění 29. 

Osoby, které mohou být vyrozuměny  

Pracovní skupina vítá odkazy na „účastníky nebo fyzické osoby“, na „postižené uživatele“ a 
na „příslušný vnitrostátní orgán“ zahrnuté do bodu odůvodnění 29 změn Parlamentu11. 
Dohoda Rady omezuje oznámení na „účastníky“, a proto některé případy narušení 
bezpečnosti osobních údajů, které byly popsány ve stanovisku 2/2008, nebudou postiženým 
osobám oznámeny. 

2.2. Výjimky z oznamování 

Pracovní skupina uznává, že oznámení o narušení bezpečnosti by měla zahrnovat informace o 
okolnostech narušení, včetně toho, zda byly osobní údaje chráněny šifrováním; tyto informace 
jsou zásadní proto, aby příslušný vnitrostátní regulační orgán v případě narušení určil podle 
potřeby vhodné opatření, které se má učinit s poskytovatelem služby. 

Pracovní skupina je však proti vytváření výjimek z oznamování12, jestliže poskytovatelé 
služby přijali „vhodná technická ochranná opatření“ a tato opatření byla použita ve 
vztahu k údajům, jež byly předmětem daného narušení bezpečnosti“. Toto ustanovení 
by významně snížilo kvalitu a užitečnost informací poskytnutých postiženým osobám. 
Postižení uživatelé budou schopni učinit vhodná opatření ke zmírnění rizik, kterým čelí, 
pouze pokud byli vhodně informováni. Proto pracovní skupina zdůrazňuje důležitost 
formátu oznámení a posouzení rizika při určení, zda by měly být fyzické osoby 
vyrozuměny bez ohledu na technická opatření, která byla skutečně přijata pro ochranu 
jejich údajů. 

3. PROVOZNÍ ÚDAJE  

3.1. Zpracování provozních údajů pro účely bezpečnosti 

V čl. 6 novém odst. 6a navrhuje Parlament, Rada a Komise vytvořit novou výjimku ve 
směrnici o soukromí a elektronických komunikacích umožňující zpracování provozních údajů 
pro účely bezpečnosti.  

Pracovní skupina si je vědoma toho, že „poskytovatelé bezpečnostních služeb“ zavádějí 
bezpečnostní řešení13 (antivirové a antispamové programové vybavení, firewall nebo systémy 
                                                 
9  Viz vyjádření Komise k pozměňovacím návrhům 187/rev a 184 změn Parlamentu. 
10  Přesto je tento pojem „narušení bezpečnosti osobních údajů“ obecný a neměl by být omezen na údaje 

zpracovávané v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací; měl by 
také zahrnovat alespoň služby informační společnosti. 

11  Viz pozměňovací návrh 183. 
12  Viz bod odůvodnění 29 ve změnách Parlamentu (pozměňovací návrh 122) a body odůvodnění 29 a 32 

v dohodě Rady. 
13  Buď v koncovém zařízení uživatele, nebo v síti. 



 

 

detekce průniků), která mohou vyžadovat zpracování provozních údajů pro účely zabezpečení 
osobních údajů uživatelů a ochrany vlastní služby. Přesto vyjadřuje obavu, že současná 
formulace by mohla znamenat oprávněnost rozsáhlého zavedení hloubkové kontroly paketů14, 
a to v síti i ve vybavení uživatele, jako jsou sady ADSL, zatímco současný právní rámec již 
uvádí případy, kdy mohou být provozní údaje zpracovány pro bezpečnostní účely.  

Právní základ umožňující zpracování provozních údajů veřejně dostupnými službami 
elektronických komunikací a zpracování osobních údajů správci dat je skutečně stanoven 
v článku 6 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích i v článcích 7 a 17 směrnice 
o ochraně údajů. Rozsah, do kterého mohou být zpracovány osobní údaje pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce, je uveden v čl. 7 písm. f) směrnice o ochraně údajů; zpracování 
nesmí převýšit zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Článek 17 směrnice 
o ochraně údajů také ukládá správci údajů povinnost „přijmout vhodná technická a 
organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému 
zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu... jakož i proti 
jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracování“. Přijatá opatření musí být také úměrná 
rizikům, která představují zpracování a povaha údajů, které se mají chránit. 

Pracovní skupina také zdůrazňuje, že rozsah pozměňovacího návrhu 180 změn Parlamentu 
byl objasněn ve vyjádřeních Komise. Pracovní skupina poznamenává, že formulace 
navržená Komisí nepochybně stanoví, že zpracování provozních údajů patří do 
působnosti směrnice o ochraně údajů. Proto musí poskytovatelé bezpečnostních služeb 
vyrozumět orgány pro ochranu údajů, kdykoli je to potřebné, a zajistit, aby mohla být 
uplatňována práva jednotlivců.  

Dále pracovní skupina připomíná, že zpracování provozních údajů pro bezpečnostní účely se 
již provádí v členských státech, kde byla přijata specifická opatření podle čl. 15 odst. 1 
směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, který umožňuje členským státům 
přijmout legislativní opatření upouštějící od zásady anonymizování nebo vymazání 
provozních údajů15, jakmile již nejsou potřebné pro přenos sdělení, aby se zabránilo 
neoprávněnému použití elektronického komunikačního systému. 

Z výše uvedených důvodů není návrh čl. 6 nového odst. 6a nutný. 

4. IP ADRESY 

Parlament a Komise navrhují zavést nový bod odůvodnění 27a o IP adresách16.  

Pracovní skupina vítá formulaci navrženou ve vyjádřeních Komise, kde uvádí zvláštní odkaz 
na její činnost. Pracovní skupina však nepodporuje návrh zavést výslovný odkaz na tuto 
otázku do směrnice.  

V tomto ohledu znovu zdůrazňuje své dřívější stanovisko17, že pokud není poskytovatel 
služby „schopen s naprostou jistotou odlišit údaje odpovídající uživatelům, kteří nemohou být 
identifikováni, bude muset pro jistotu nakládat se všemi informacemi o IP adresách jako 
s osobními údaji“. 

                                                 
14  Hloubková kontrola paketů umožňuje velmi agresivní kontrolu a sledování chování uživatele. 
15  Stanovené v čl. 6 odst. 1. 
16  Pozměňovací návrh 185 Parlamentu. 
17  Stanovisko 4/2007 k pojmu osobní údaje a stanovisko k otázkám ochrany údajů v souvislosti s vyhledávači. 



 

 

IP adresy souvisí ve většině případů s identifikovatelnými osobami. Schopnost identifikace 
znamená možnost identifikace poskytovatelem přístupu nebo jinými prostředky za pomoci 
dalších identifikátorů, jako jsou cookies, nebo při interakcích s internetovými službami, 
u kterých je subjekt údajů explicitně nebo implicitně identifikován.  

Bod odůvodnění 26 směrnice o ochraně údajů jasně 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“. 

Definice osobních údajů ve směrnici o ochraně osobních údajů odkazuje na údaje „o“ určité 
osobě a IP adresy se běžně používají pro rozlišení mezi uživateli, u kterých by mělo být 
uplatněno rozdílné zacházení, například v souvislosti s účely cílené inzerce nebo tvorby 
profilu. 

I když je pracovní skupina připravena napomáhat Komisi při vyvíjení činnosti týkající se IP 
adres navržené Parlamentem18, souhlasí s Komisí, že hmotněprávní ustanovení směrnice není 
nejvhodnější způsob, jak tuto otázku řešit, a že povinnost předkládání zpráv odkazující „na 
účely neuvedené v této směrnici“ není vhodná. 

5. INFORMACE ORGÁNŮ PRO OCHRANU ÚDAJŮ  

Ve svém prvním čtení Parlament přijal pozměňovací návrh 136 článku 15 směrnice 
o soukromí a elektronických komunikacích, který pak byl změněn vyjádřeními Komise. Tento 
návrh by zřídil povinnost pro všechny poskytovatele telekomunikačních služeb a sítí a 
všechny poskytovatele služeb informační společnosti informovat příslušný orgán pro ochranu 
údajů o každé žádosti „obdržené podle odstavce 1“19 a povinnost pro tento orgán vyšetřit 
každou žádost a zpětně „uvědomit příslušné soudní orgány, že nebyla dodržena platná 
ustanovení vnitrostátního práva“.  

Navržená informační povinnost je užitečným přídavkem v zájmu větší transparentnosti a 
kontroly regulačními orgány. Zatímco by toto ustanovení výrazně zvýšilo schopnost dozoru a 
prosazování ze strany orgánů pro ochranu údajů, a přispělo tak k lepšímu uplatňování 
zákonného přístupu k informacím, vytvořilo by však také správní zatížení pro zapojené 
společnosti i pro orgány pro ochranu údajů. V tomto ohledu pracovní skupina vyjadřuje obavy 
s ohledem na potřebu sledovat rostoucí počet požadavků soudních orgánů20 a na novou 
odpovědnost pro orgány pro ochranu údajů kontrolovat každé soudní šetření, což vyžaduje 
významný nárůst finančních a personálních zdrojů těchto orgánů.  

Proto pracovní skupina navrhuje, aby mohla být taková informační povinnost 
prováděna pouze jednou ročně. Mohla by obsahovat údaje o vnitřních postupech 
používaných pro odpovědi na žádosti o přístup k osobním údajům uživatelů, počtu 
obdržených žádostí, uplatněném právním odůvodnění a podle potřeby o problémech, ke 
kterým došlo. Je také zásadní, aby byla taková informační povinnost harmonizována a 
podrobně popsána na úrovni EU.  

                                                 
18  V pozměňovacích návrzích 139 a 186/rev. 
19  Který popisuje povinnosti uchovávání údajů formalizované ve směrnici o uchovávání údajů (2006/24/ES). 
20  Mnoho provozovatelů telekomunikačních služeb dostává několik stovek požadavků za den. 



 

 

6. NEVYŽÁDANÁ SDĚLENÍ 

Pozměňovací návrh 131 Parlamentu poskytuje upřesnění, že MMS a podobné technologie 
spadají pod definici „elektronická pošta“ uvedenou v čl. 2 písm. h).  

Zaprvé pracovní skupina podotýká, že bod odůvodnění 40 směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích již upřesňuje, že SMS spadá do definice elektronické pošty21.  

Zadruhé je nezbytné přizpůsobit čl. 13 odst. 1 nově vznikajícím technologiím podle zásady 
stanovené v bodu odůvodnění 422. Současná formulace čl. 13 odst. 1 předpokládá, že osoba je 
již připojena k síti, ve které je sdělení přenášeno (například volání nebo elektronická pošta). 
Nevztahuje se na případy, kdy by byl uživatel žádán, aby se připojil k síti, která slouží 
výhradně k inzerci. To by obvykle mohl být případ marketinkových aplikací Bluetooth.  

Proto pracovní skupina vítá upřesnění poskytnutá ve vyjádřeních Komise k působnosti čl. 13 
týkající se hlavně použití slova „sdělení“ a nový bod odůvodnění odkazující na „podobné 
technologie“. To zajišťuje, že je nutný předchozí souhlas u marketingových aplikací 
Bluetooth, a bere tedy v úvahu poznámky pracovní skupiny v jejím stanovisku 2/2008 týkající 
se potřeby „chránit uživatele bezdrátových médií s krátkým dosahem proti nevyžádaným 
sdělením definovaným v článku 13“. Výslovný odkaz na Bluetooth by mohl také být součástí 
bodu odůvodnění 40. 

Zatřetí pracovní skupina připomíná svoji poznámku v stanovisku 2/2008 o používání výrazu 
„účastník“ v článku 13 a s uspokojením bere na vědomí formulaci navrhovanou v dohodě 
Rady.  

Návrh Rady změnit čl. 13 odst. 2 přidáním obratu „v okamžiku shromažďování těchto 
podrobností“ je konečně také velmi užitečný, protože poskytuje jednoznačné informace 
o okamžiku, kdy budou uživatelé schopni odmítnout využití jejich elektronických kontaktních 
údajů pro účely přímého marketingu.  
 
 
7. NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE 

Pracovní skupina důrazně odmítá pozměňovací návrh 128 přijatý Parlamentem, který 
uvádí, že standardní nastavení prohlížeče by bylo prostředkem poskytnutí předchozího 
souhlasu. I když byl tento pozměňovací návrh zahrnut do vyjádření Komise a dohody Rady, 
pracovní skupina se chce k tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřit. 

Kromě formálního problému s vytvořením tak technologicky specifického jazyka ve směrnici 
se pracovní skupina obává, že by mohlo dojít k rozkladu definice souhlasu a následné absenci 
transparentnosti.  

Většina prohlížečů používá standardní nastavení, která nedovolují uživatelům, aby byli 
informováni o jakémkoli prozatímním ukládání nebo přístupu k jejich koncovému vybavení. 
Proto by standardní nastavení prohlížeče měla být „přívětivá z hlediska soukromí“, ale 

                                                 
21  Která je definována v čl. 2 písm. h) směrnice o soukromí a elektronických službách. 
22  Který stanoví, že směrnici o soukromí a elektronických službách je „nutno přizpůsobit vývoji trhů a 

technologií v oblasti služeb elektronických komunikací, aby uživatelům veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací zajistila stejnou úroveň ochrany osobních údajů a soukromí bez ohledu na 
použité technologie“. 



 

 

nemohou být prostředkem shromažďování svobodného, výslovného a vědomého souhlasu 
uživatelů, jak vyžaduje čl. 2 písm. h) směrnice o ochraně údajů.  

Pokud se jedná o cookies, pracovní skupina zastává stanovisko, že správce cookies by měl 
informovat své uživatele v prohlášení o ochraně soukromí a nesměl by se spoléhat na 
(standardní) nastavení prohlížeče. Zvolená formulace také není omezena na současné vydání 
cookies, ale předpokládá jakoukoli další novou technologii, která by se mohla používat pro 
sledování chování uživatelů, kteří používají svůj prohlížeč. 

 

8. PRÁVNÍ KROKY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

Pracovní skupina podporuje návrh Parlamentu23 zavést v čl. 13 odst. 6 možnost, aby 
„každá fyzická nebo právnická osoba mohla učinit právní kroky v případě, že byla 
nepříznivě ovlivněná porušováním vnitrostátních předpisů přijatých podle směrnice 
o soukromí a elektronických komunikacích“.  

Toto ustanovení bezpochyby posílí práva uživatele a přispěje k rozvoji lepších bezpečnostních 
postupů mezi účastníky daného odvětví.  

 

9. DALŠÍ OTÁZKY  

Na závěr pracovní skupina s uspokojením poznamenává:  

– že zákonodárce má v úmyslu potrestat postupy phishing24,  

– že Komise a Rada vzaly v úvahu25 požadavek pracovní skupiny, aby byla 
konzultována v průběhu postupu projednávání stanoveného v čl. 4 odst. 4,  

– že byla zahrnuta do konzultačního procesu stanoveného v čl. 15a odst. 4,  

– že bude konzultována při přípravě zprávy o uplatňování pozměněné směrnice 
o soukromí a elektronických komunikacích26, 

– že Komise, Rada a Parlament si přejí upřesnit, že směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích se vztahuje na nově vznikající technologie, jako je 
RFID27 nebo NFC, které jsou založeny na bezkontaktních identifikačních zařízeních 
využívajících rádiové frekvence.  

                                                 
23  V pozměňovacím návrhu 133. 
24  Viz pozměňovací návrh 132 Parlamentu. 
25  Ve svém vyjádření k pozměňovacímu návrhu 127 Parlamentu. 
26  Viz pozměňovací návrh 139 a 186/rev Parlamentu. 
27  V článku 3 a bodu odůvodnění 28. 



 

 

10. ZÁVĚR 

Pracovní skupina zřízená podle článku 29 vyzývá evropské zákonodárce, aby mezi ostatními 
otázkami zdůrazněnými v tomto stanovisku v co nejvyšší míře zvážili rozšíření působnosti 
oznamovacích povinností o narušení bezpečnosti osobních údajů na služby informační 
společnosti, vzhledem k jeho zásadnímu dopadu na ochranu osobních údajů všech evropských 
občanů.  

V Bruselu dne 10. února 2009. 

 
Za pracovní skupinu 
předseda 
Alex TÜRK 
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