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Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů 
 
zřízená směrnicí 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995, 
s ohledem na článek 29 a čl. 30 odst. 1 písm. a) a článek 3 uvedené směrnice a 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 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 vlastní jednací řád, 
 
přijala toto  
 
stanovisko č. 8/2009 k problematice ochrany údajů o cestujících shromažďovaných 
a zpracovávaných bezcelními prodejnami na letištích a v přístavech  
 
 
Úvod 
 
Právo Společenství umožňuje osvobodit od spotřebních daní nákupy prováděné 
cestujícími v bezcelních prodejnách na letištích a v přístavech. Takové nákupy však 
podléhají určitým podmínkám. 
 
Aby tyto podmínky splnila, při nákupu zboží většina prodejen v členských státech EU 
shromažďuje a zpracovává údaje včetně údajů o cestujících. 
 
Praxe shromažďování a zpracování takových údajů o cestujících se však v jednotlivých 
bezcelních prodejnách v Evropě značně liší. 
 
Cestující nejsou vůbec informováni o sběru údajů včetně jejich osobních údajů, o účelu 
tohoto sběru, o svých právech a o využívání těchto podrobností veřejnými orgány, pokud 
jim jsou takové údaje předávány. 
 
V souladu s článkem 30 směrnice 95/46/ES požádala Evropská komise pracovní skupinu 
zřízenou podle článku 29, aby se touto problematikou zabývala a posoudila současnou 
praxi v členských státech EU v souvislosti s otázkami ochrany údajů, aby v případě 
potřeby vydala doporučení o jednotném uplatňování všeobecných zásad ochrany údajů, 
jež mají bezcelní prodejny na letištích a v přístavech dodržovat. 
 
Toto stanovisko rozebírá právní a praktické otázky ohledně sběru a zpracování údajů 
o cestujících v bezcelních prodejnách a jeho cílem je poskytnout pokyny obchodníkům 
a celním orgánům, které mají dohlížet na provádění práva Společenství, za účelem 
harmonizovanějšího uplatňování stávajících ustanovení. 
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Právní rámec 
 
Osvobození od spotřebních daní je založeno na těchto právních předpisech Společenství, 
které jsou provedeny do vnitrostátních právních řádů a členskými státy prováděny. 
 
a) směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992, 
 
která má být nahrazena  
 
b) směrnicí Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních 
daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (směrnice o spotřebních daních). Směrnice vstoupí 
v platnost dne 1. dubna 2010. 
 
Zatímco směrnice 92/12/EHS problematiku osvobození neupravuje, směrnice 
2008/118/ES poskytuje jasný právní základ, podle kterého by mohlo být zboží 
osvobozeno v tzv. bezdaňových nebo bezcelních prodejnách v Evropské unii. 
 
Článek 14 směrnice o spotřebních daních stanoví podmínky, za kterých lze zboží 
podléhající spotřební dani osvobodit od placení spotřební daně způsobilými cestujícími. 
 
Toto nařízení se vztahuje na zboží prodávané bezdaňovými prodejnami, které je 
převáženo v osobních zavazadlech cestujících do třetí země (nebo na třetí území) 
uskutečňujících let nebo námořní cestu. 
 
Pro účely uvedené směrnice platí následující definice uvedená v čl. 14 odst. 4 písm. b): 
„cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ se rozumí každý cestující, jenž je držitelem 
cestovního dokladu opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je jako konečné 
místo určení uvedeno letiště či přístav nacházející se na třetím území nebo ve třetí zemi. 
 
V důsledku těchto ustanovení lze od spotřebních daní osvobodit dosti omezené množství 
zboží, pokud má cestující cestovní doklad jako například palubní vstupenku nebo lístek 
na trajekt a kromě toho musí z Evropské unie odjet do přístavu, který leží mimo území 
Společenství. Není však požadováno, aby cestující bydlel mimo EU.  
 
Aby nedocházelo k zneužívání osvobození, směrnice v čl. 14 odst. 3 stanoví, že členské 
státy musí přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby osvobození od daně byla 
používána tak, aby bylo zabráněno možným daňovým únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem nebo zneužití daňového režimu. 
 
Směrnice 92/12/EHS ani směrnice 2008/118/ES neobsahuje žádnou zmínku 
o ustanoveních o ochraně údajů. Z toho důvodu je nutno používat všeobecná ustanovení 
směrnice 95/46/ES.  
 
Různé praktiky v Evropě 
 
Na základě žádosti Evropské komise předložené v létě 2009 pracovní skupina zřízená 
podle článku 29 zahájila šetření způsobu shromažďování údajů o cestujících bezcelními 
prodejnami a způsobu, jakým jsou tyto údaje zpracovávány samotnými prodejnami 
a jinými subjekty. Výsledný obraz ukazuje, že se praxe v bezcelních prodejnách 
v různých zemích Evropy značně liší, což by mohlo být způsobeno rozdílnými výklady 
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práva Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů nebo skutečností, že směrnice 
o spotřebních daních vstoupí v platnost až 1. dubna 2010.  
 
Během svého šetření pracovní skupina zřízená podle článku 29 zjistila následující čtyři 
obecné vzorce, které mohou být v některých členských státech odlišné. 
 
1 Nákup výrobků bez daně není možný bez uvedení čísla letu. Za účelem kontroly, zda 
cestující splňuje podmínky pro osvobození od spotřební daně, a aby nedocházelo 
k nedorozuměním nebo diskusím s cestujícími, musí cestující ukázat pokladní(mu) svou 
palubní vstupenku, která je elektronicky zkontrolována, aby byl zjištěn způsobilý let. 
Žádné jiné údaje jako například jméno nebo číslo pasu se neshromažďují a neukládají. 
Pokud let skutečně míří do cílového místa mimo EU, na pokladně se ukáže snížená 
částka, kterou má zákazník zaplatit. 
 
Údaje o letu a zakoupených položkách, které si cestující vzal na palubu letadla, se 
ukládají na dobu 10 let, aby mohla být později provedena kontrola bezcelní prodejny 
příslušnými celními orgány. 
 
2 V jiném členském státu bezcelní prodejny na letištích shromažďují velké množství 
údajů o cestujících. V případě nákupů zboží osvobozeného od spotřebních daní příslušné 
celní předpisy stanoví, že za účelem umožnění kontroly musí všichni prodejci uchovávat 
podrobnou stvrzenku, na které je kromě jiných informací uvedeno i prvních pět písmen 
z označení totožnosti kupujícího, prvních pět písmen nebo číslic z čísla letu, cílové místo 
letu a datum transakce. 
 
Letištní prodejny shromažďují tyto údaje buď snímáním palubních vstupenek 
prostřednictvím optických čteček nebo ručním zapsáním údajů. Kromě toho shromažďují 
ještě další údaje, jako je například povaha, počet a hodnota zakoupených položek, 
totožnost kupujících (15 písmen), a všechny tyto podrobnosti uchovávají v elektronické 
podobě v ústřední databázi po dobu tří let. Neshromažďují se však žádné citlivé údaje. 
Díky tomuto postupu lze snadno identifikovat určité cestující a sestavovat databáze 
položek zakoupených bez daně jednotlivými cestujícími za určité období. 
 
3 V jiných členských státech bezcelní prodejny shromažďují pouze informace o cílovém 
místě letu (číslo letu) za účelem kontroly, zda se jedná o let v rámci EU, nebo o let mimo 
území EU, aniž by číslo letu zaznamenávaly. Žádné další údaje se neshromažďují 
a neukládají. 
 
Ve všech těchto případech pracovní skupina zřízená podle článku 29 zjistila, že žádná 
bezcelní prodejna neposkytovala cestujícím žádné informace o tom, proč jsou 
shromažďována čísla letů nebo jak jsou údaje ukládány. 
 
4 V jednom členském státě nejsou bezcelní prodejnou od cestujících shromažďovány 
vůbec žádné údaje bez ohledu na to, zda si kupují zboží osvobozené od spotřební daně, či 
nikoli, nebo zda se jedná o let v rámci území Evropy, nebo o let mimo území Evropy. 
 
 
Zde uvedené příklady jasně ukazují, že současná praxe v Evropě není jednotná a že 
navzdory výslovným ustanovením směrnice o spotřebních daních si členské státy 
vypracovaly rozdílné metody řešení nákupů bez spotřební daně. I když v některých 
případech, jak je uvedeno výše, nejsou shromažďovány vůbec žádné údaje, v jiných 



 

-5- 
 

členských státech musí cestující poskytovat velké množství informací, které jsou pak 
ukládány. Také doba, po kterou jsou tyto informace uchovávány, vykazuje značné 
rozdíly.  
Kromě otázek ochrany údajů nastolují tyto rozdílné praktiky otázku, zda jsou v souladu 
s ustanoveními směrnice o spotřebních daních, která členským státům jasně ukládá 
povinnost přijmout veškerá nezbytná opatření, aby nedocházelo k zneužívání a daňovým 
únikům. 
 
Zásady ochrany údajů 
 
Jak již bylo zmíněno výše, tyto směrnice neobsahují žádná ustanovení o ochraně údajů a 
z toho důvodu se musí používat všeobecné zásady směrnice 95/46/ES, jelikož osobní 
údaje by mohly být zpracovávány bezcelními prodejnami a celními orgány, což je nutno 
považovat za činnost patřící do prvního pilíře.  
Mezi tyto obecné zásady mimo jiné patří: 
  

• zákonnost, 
• omezení účelu, 
• údaje nesmí být nadměrné a musí být přiměřené a přesné, 
• údaje nesmí být dále zpracovávány k neslučitelným účelům, 
• přiměřená doba uchování údajů, 
• dostatečné informování subjektů údajů. 

 
Kromě toho může být v určitých členských státech vyžadován postup předběžného 
oznámení. 
 
Práva subjektů údajů 
 
Práva subjektů údajů (osob, jichž se údaje týkají), která jsou stanovena v článcích 10, 11 
a 13 a 14 směrnice, se musí uplatňovat také tehdy, když cestující kupují zboží 
v bezcelních prodejnách a přitom jsou shromažďovány a zpracovávány jejich osobní 
údaje. Na případy, kdy jsou shromažďovány citlivé údaje, se vztahuje článek 8 směrnice. 
 

Použitelnost zásad ochrany údajů 
 
Praxe uvedená pod číslem 3, kdy se shromažďují omezené informace o cílových místech 
letů, a pod číslem 4, kdy bezcelní prodejny v jednom členském státu vůbec 
neshromažďují osobní údaje, zajisté z hlediska ochrany údajů nejvíce respektuje 
soukromí a měla by být podporována, pokud umožňuje účinné uplatňování směrnice 
o spotřebních daních. Směrnice skutečně ukládá členským státům povinnost přijímat 
opatření nezbytná k zamezení zneužívání a daňových úniků a k boji proti těmto jevům. 
Jakákoli taková opatření by mohla zahrnovat sběr některých údajů jako vhodný 
a nezbytný prostředek plnění těchto úkolů.  
 
V případě uvedeném pod číslem 2, kdy jeden členský stát shromažďuje velké množství 
osobních údajů, klade pracovní skupina zřízená podle článku 29 otázku, jak je tato praxe 
slučitelná se zásadami minimalizace a přiměřenosti údajů. Množství shromažďovaných 
údajů se zdá být nadměrné a zbytečné pro účely určení, zda je cestující způsobilý pro 
osvobození od spotřebních daní. 
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V případech, kdy se neshromažďují žádné přímé osobní údaje (příklady č. 1 a č. 3), by 
mohl být cestující identifikován pouze nepřímo. Tato praxe je v souladu s přijatými 
zásadami ochrany údajů, jelikož se shromažďuje jen velmi omezené množství údajů, tj. 
číslo nebo cílové místo letu, a tyto informace, pokud jsou uchovávány, se ukládají na 
omezenou dobu, aby se mohla provádět vládní kontrola k zamezení případů zneužívání. 
 
Co se týče dob uchování údajů, zde uvedené příklady se také značně liší. Zatímco 
v případech uvedených pod číslem 3 a 4 se neukládají vůbec žádné údaje, v případech 
uvedených pod číslem 1 a 2 doba uchování údajů činí tři roky, respektive deset let. 
 
Podle čl. 6 písm. e) směrnice 95/46/ES by údaje měly být uchovávány po dobu ne delší, 
než je nezbytné k uskutečnění cílů, pro které byly shromážděny. 
 
Vzhledem k tomu, že členské státy musí přijmout nezbytná opatření, aby nedocházelo 
k zneužívání a daňovým únikům, mohlo by být vyžadováno ukládání některých údajů za 
účelem kontroly a analýz způsobu, jakým bezcelní prodejny provozují svou činnost.  
 
Zatímco pro některé orgány je dostačující tříletá doba uchování údajů, je otázkou, proč 
jiné orgány potřebují desetiletou dobu uchování. Mělo by se zvážit zkrácení této doby a 
v každém případě by neměla být tato doba delší než jakékoli jiné doby uchování údajů za 
srovnatelných okolností, jako je například uchovávání faktur pro daňové účely. 
Doporučuje se také harmonizovat doby uchovávání údajů v rámci celé Evropy, jelikož se 
to týká všech cestujících, na něž se vztahuje tatáž směrnice 2008/118/ES.  
 
Další zpracování osobních údajů celními orgány při jejich zákonné činnosti je v souladu 
se směrnicí 2008/118/ES a zásadami ochrany údajů. Jakékoli jiné zpracování osobních 
údajů shromážděných při nákupu položek zakoupených bez daně by mělo podléhat 
přísným omezením v souladu se zásadami směrnice 95/46/ES.  
 
Závěr a doporučení 
 
Bezcelní prodejny na letištích a v přístavech shromažďují a zpracovávají údaje včetně 
osobních údajů za účelem ověření, zda mohou být jejich zákazníci osvobozeni od 
spotřebních daní. Většinou tyto údaje uchovávají pro celní orgány jako doklad toho, že 
postupují správně. Celní orgány by také mohly zpracovávat a uchovávat tyto údaje pro 
své vlastní účely včetně statistických účelů. 
 
Výše uvedené směrnice poskytují jasný právní základ, co se týče sběru, zpracování 
a uchovávání určitých údajů obsažených v dopravních dokladech cestujících, aniž by 
obsahovaly zvláštní ustanovení o ochraně údajů, takže je nutno používat zásady směrnice 
95/46/ES. 
 
Prodejny a celní orgány by si však měly uvědomit, že sběr údajů by měl být omezen na 
nezbytně nutnou míru při uplatnění zásady minimalizace údajů. V příkladu č. 2 nejsou 
respektovány zásady nezbytnosti a přiměřenosti. Většinou by měly prodejny potřebovat 
pouze zjišťovat číslo nebo cílové místo letu uvedené na palubní vstupence, aby určily 
příslušné spotřební daně, jak je uvedeno v příkladu č. 3 v tomto stanovisku. To by bylo 
přiměřené a nikoli nadměrné. Pokud se sbírá více údajů, měla by existovat jasná potřeba 
takových údajů v konkrétních případech. 
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Údaje by se neměly používat pro účely prosazování práva, pokud nejsou nezbytné jako 
důkazy zneužívání v konkrétních případech (žádné hromadné předávání policii). 
 
Údaje by neměly být používány k jiným účelům neslučitelným s původním účelem 
(předávání údajů bez informování nebo souhlasu subjektů údajů třetím osobám, 
například dopravcům), pokud neslouží k statistickým účelům. 
 
Neměly by se provádět žádné systematické přehledy nákupů zákazníků umožňující 
rozbor jejich chování a nákupních zvyklostí. 
 
Doba uchování údajů by měla být omezena na nejnezbytnější dobu a měla by být 
harmonizována v celé Evropě. 
 
Jedním z hlavních výsledků šetření pracovní skupiny zřízené podle článku 29 je to, že 
cestující jsou nedostatečně informováni. I když bezcelní prodejny údaje jen sbírají, ale 
neukládají, měl by o tom zákazník vědět. Pokud se však údaje ukládají, je o to 
nezbytnější poskytovat informace o tom, jaké údaje se ukládají, k jakému účelu, na jak 
dlouho a jak lze získat další podrobnosti. Zúčastněné strany by v této oblasti mohly dělat 
více, například vyvěšením příslušných informačních tabulí v bezcelních prodejnách nebo 
rozdáváním letáků. Množství informací, které lze cestujícím poskytovat, je uvedeno 
v dokumentu WP 100 a jeho přílohách, který pracovní skupina zřízená podle článku 29 
přijala v listopadu 20041. 
 
Stávající rozdílné praktiky popsané v tomto stanovisku vyvolávají obavu, že ustanovení 
směrnice o spotřebních daních ani ustanovení o ochraně údajů nejsou bezcelními 
prodejnami v rámci celé Evropy jednotně používána a dodržována. Zdá se nezbytné dále 
harmonizovat stávající praxi a zvýšit povědomí cestujících, co se týče sběru a zpracování 
údajů při nákupu položek bez daně. 
 
Orgánům na ochranu údajů v členských státech EU se doporučuje navázat kontakt 
s majiteli prodejen a letištními orgány za účelem nápravy případných nedostatků tak, aby 
byla stávající praxe uvedena do souladu s použitelným právem a ustanoveními o ochraně 
údajů. Informování cestujících, co se týče nákupů bez daně, lze a mělo by se zlepšit. 
Prodejny, letiště, přístavy, spotřebitelské organizace a další zúčastněné strany by se měly 
snažit poskytovat cestujícím relevantní informace, aby cestující mohli uplatňovat svá 
práva při nákupu výrobků bez daně. 
 
 
 
 
 
 
 

V Bruselu dne 1. prosince 2009 
 
 
Za pracovní skupinu 
předseda 
Alex Türk  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_cs.pdf  
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