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SHRNUTÍ 
 
 

 
Zásady a povinnosti týkající se ochrany údajů v EU nejsou často v konkrétních 
vnitřních opatřeních a postupech dostatečně zohledněny. Dokud se ochrana údajů 
nestane součástí sdílených hodnot a postupů určité organizace a dokud nejsou 
výslovně přiděleny povinnosti v této oblasti, bude účinné dodržování značně 
ohroženo a při ochraně údajů bude pravděpodobně i nadále docházet 
k nedopatřením. 
 
Na podporu ochrany údajů v praxi potřebuje právní rámec EU dodatečné nástroje. 
Cílem tohoto stanoviska je vydat Komisi doporučení, jak by se za tímto účelem 
měla změnit směrnice o ochraně údajů. Toto stanovisko předkládá zejména 
konkrétní návrh týkající se zásady odpovědnosti, jež by vyžadovala, aby správci 
údajů zavedli vhodná a účinná opatření s cílem zajistit dodržování zásad 
a povinností stanovených ve směrnici a na žádost toto prokázat orgánům dozoru. 
To by mělo přispět k tomu, aby se ochrana údajů přesunula z „teorie do praxe“, 
a rovněž pomoci orgánům pro ochranu údajů při plnění jejich úkolů v oblasti 
dozoru a prosazování. 
 
Toto stanovisko obsahuje návrhy, jež mají zajistit, aby zásada odpovědnosti 
poskytovala právní jistotu, a současně umožnit přizpůsobitelnost (tj. možnost určit 
konkrétní opatření, jež se mají uplatňovat, podle rizika zpracování a druhu 
zpracovávaných údajů). Poté pojednává o možném vlivu této zásady na ostatní 
oblasti, včetně mezinárodního předávání údajů, požadavků na oznamování, sankcí 
a rovněž vývoje certifikačních programů nebo značek. 
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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 1995, 
 
s ohledem na článek 29 a čl. 30 odst. 1 písm. a) a odst. 3 uvedené směrnice a čl. 15 
odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 
12. července 2002, 
 
s ohledem na svůj jednací řád, 
 
přijala toto stanovisko: 
 
1. ÚVOD 
 
1. Ochrana údajů se musí přesunout z „teorie do praxe“. Právní požadavky je nutno 

převést na skutečná opatření na ochranu údajů. Na podporu ochrany údajů v praxi 
potřebuje právní rámec EU pro ochranu údajů dodatečné mechanismy. 
V diskusích o budoucnosti evropského a celosvětového rámce pro ochranu údajů 
byly navrženy mechanismy založené na odpovědnosti jako způsob, jak správce 
údajů přimět k zavádění praktických nástrojů pro účinnou ochranu údajů. 

 
2. Ve svém dokumentu s názvem „Budoucnost soukromí“ (WP168) z prosince 2009 

vyjádřila pracovní skupina zřízená podle článku 29 názor, že stávající právní 
rámec nebyl zcela úspěšný, pokud jde o zajištění toho, aby byly požadavky 
týkající se ochrany údajů převedeny na účinné mechanismy, které poskytují 
skutečnou ochranu. V zájmu zlepšení této situace pracovní skupina zřízená podle 
článku 29 navrhla, aby Komise uvážila mechanismy založené na odpovědnosti, se 
zvláštním důrazem na možnost zahrnout zásadu „odpovědnosti“ do revidované 
směrnice o ochraně údajů1. Tato zásada by posílila úlohu správce údajů a zvýšila 
jeho odpovědnost. 

 
3. Ve zkratce, zásada odpovědnosti stanovená v právních předpisech by výslovně 

vyžadovala, aby správci údajů zavedli vhodná a účinná opatření k uplatňování 
zásad a povinností stanovených ve směrnici a na žádost toto prokázali. V praxi by 
se to mělo projevit v přizpůsobitelných programech, jejichž cílem je uplatňování 
stávajících zásad ochrany údajů (na něž se někdy odkazuje jako na „programy 
shody“). K doplnění této zásady by bylo možno stanovit zvláštní dodatečné 
požadavky, jejichž cílem je provedení ochranných opatření v oblasti ochrany 

                                                 
1 „K řešení tohoto problému by bylo vhodné zavést do uceleného rámce zásadu odpovědnosti. Podle 

této zásady by správci údajů museli provést nezbytná opatření s cílem zajistit, aby při zpracovávání 
osobních údajů byly dodržovány hlavní zásady a povinnosti stanovené ve stávající směrnici. Toto 
ustanovení by posílilo nutnost zavést politiky a mechanismy k zajištění účinnosti hlavních zásad a 
povinností obsažených ve stávající směrnici. Sloužilo by rovněž k posílení nutnosti přijmout účinná 
opatření vedoucí k účinnému vnitřnímu uplatňování hlavních povinností a zásad, jež jsou v 
současnosti zakotveny ve směrnici. Zásada odpovědnosti by mimoto vyžadovala, aby správci údajů 
zavedli nezbytné vnitřní mechanismy k prokázání shody externím zúčastněným stranám, včetně 
vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů. Z toho plynoucí nutnost předložit důkazy o přiměřených 
opatřeních, jež byla přijata k zajištění shody, významně usnadní prosazování platných pravidel“ 
(WP168, bod 79. Pokud jde o více informací, viz rovněž body 74–78). 
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údajů nebo zajištění jejich účinnosti. Příkladem je ustanovení, které u 
rizikovějších činností spojených se zpracováváním údajů vyžaduje provedení 
posouzení dopadů na soukromí. 

 
4. Toto stanovisko má navázat na předchozí příspěvek pracovní skupiny zřízené 

podle článku 29 k tomuto tématu uvedený ve stanovisku k budoucnosti soukromí 
s cílem vydat Komisi doporučení k probíhajícímu přezkumu směrnice 95/46/ES. 
Za tímto účelem je toto stanovisko rozděleno do čtyř oddílů: První oddíl 
pojednává o tom, proč musí správci údajů posílit svá praktická vnitřní opatření 
(politiky a postupy), aby zajistili, že bude veškeré zpracovávání prováděno 
v souladu s platnými pravidly, a jak mohou k tomuto cíli přispět systémy založené 
na odpovědnosti. Poté se zabývá tím, jak by mohla vypadat právní úprava systému 
založeného na odpovědnosti, a precedenty v oblasti ochrany údajů a v jiných 
oblastech. Druhý oddíl předkládá konkrétní návrh týkající se zásady odpovědnosti 
a popisuje logiku, z níž vycházejí jednotlivé aspekty návrhu. Třetí oddíl pojednává 
o různých prvcích spojených s právním systémem, který zahrnuje obecný systém 
odpovědnosti. Zabývá se nutností, aby takovýto návrh poskytl právní jistotu a 
současně aby byl formulován dostatečně obecně v zájmu přizpůsobitelnosti 
(možnost určit konkrétní opatření a způsoby ověření, jež se mají uplatňovat, podle 
rizika zpracování a druhu zpracovávaných údajů). Poté se zabývá souvisejícími 
záležitostmi, jako je vztah s předáváním údajů do zámoří, popisuje výhodu, kterou 
by mohl mechanismus založený na odpovědnosti přinést orgánům pro ochranu 
údajů, a stanoví, jakou úlohu by mohla mít certifikace. 

 
 
II. ODPOVĚDNOST: ÚČEL, PRÁVNÍ ÚPRAVA, PRECEDENTY 
A TERMINOLOGIE 
 
II.1 Odpovědnost jako hnací síla účinného uplatňování zásad v oblasti ochrany 
údajů 
 
5. V současnosti se zvyšuje nutnost a zájem o to, aby správci údajů zajistili přijetí 

účinných opatření k poskytnutí skutečné ochrany údajů. Pro to existuje řada 
důvodů, jež jsou projednány níže. 

 
6. Za prvé, jsme svědky tzv. „záplavy údajů“, kdy stále roste množství osobních 

údajů, které existují, jsou zpracovávány a dále předávány. K tomuto jevu přispívá 
technologický vývoj, tj. zvyšování počtu informačních a komunikačních systémů, 
i rostoucí schopnost jednotlivců používat tyto technologie a být s nimi ve 
vzájemné interakci. S tím, jak je k dispozici stále více údajů, které se pohybují po 
celé zeměkouli, se zvyšují rovněž rizika porušení ochrany údajů. To dále 
zdůrazňuje nutnost, aby správci údajů ve veřejném i soukromém sektoru zavedli 
skutečné a účinné vnitřní mechanismy k zaručení ochrany údajů o jednotlivcích. 

 
7. Za druhé, neustále se zvyšující množství osobních údajů je doprovázeno růstem 

jejich hodnoty ze sociálního, politického a ekonomického hlediska. V některých 
odvětvích, zejména v internetovém prostředí, se osobní údaje staly ve skutečnosti 
platidlem za on-line obsah. Současně se ze společenského hlediska stále více 
uznává ochrana údajů jako sociální hodnota. S tím, jak se osobní údaje stávají pro 
správce údajů ve všech odvětvích stále cennějšími, si občané, spotřebitelé a celá 
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společnost rovněž stále více uvědomují jejich význam. To zase posiluje nutnost 
uplatňovat přísná opatření k jejich ochraně. 

 
8. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že porušení ochrany osobních údajů může 

mít pro správce údajů ve veřejném a soukromém sektoru značné negativní 
dopady. Možné chyby v aplikacích elektronické veřejné správy a elektronického 
zdravotnictví budou mít z hospodářského hlediska, zejména s ohledem na dobrou 
pověst, ničivé následky. Pro správce údajů ve všech odvětvích je proto zásadní 
minimalizovat rizika, vytvořit si a udržovat dobrou pověst a zajistit důvěru občanů 
a spotřebitelů. 
 

9. Výše uvedené skutečnosti prokazují, že je naprosto nutné, aby správci údajů 
uplatňovali skutečná a účinná opatření na ochranu údajů, jejichž cílem je řádná 
správa ochrany údajů a současně minimalizace rizik v právní a hospodářské 
oblasti a rizik ztráty dobré pověsti, která mohou vyplynout z nedostatečných 
postupů v oblasti ochrany údajů. Jak je rozvedeno níže, dosažení těchto cílů mají 
zajistit mechanismy založené na odpovědnosti. 

 
II.2 Možná celková právní úprava mechanismů založených na odpovědnosti 
 
10. V této souvislosti je důležitou otázkou, jíž je nutno se zabývat, způsob, jakým 

může právní rámec správce údajů podnítit, aby přijali opatření, která zajišťují 
skutečnou ochranu v praxi. Jinými slovy, jak by měla vypadat právní úprava 
systémů založených na odpovědnosti. 

 
11. Před projednáním této úpravy je třeba hned na úvod zdůraznit, že tyto systémy 

nijak nemění ani neovlivňují hlavní zásady ochrany údajů, nýbrž mají zajistit 
jejich lepší fungování. 

 
12. Jedním ze způsobů, jak přimět správce údajů, aby zavedli takováto opatření, je 

připojení zásady odpovědnosti do revidovaného znění směrnice. Očekávané 
dopady takovéhoto ustanovení by zahrnovaly zavedení vnitřních opatření 
a postupů prosazujících stávající zásady ochrany údajů a zajišťujících jejich 
účinnost a povinnost toto prokázat, pokud o to orgány pro ochranu údajů požádají. 
Jak je podrobněji popsáno níže, druhy postupů a mechanismů se budou lišit podle 
rizik vyplývajících ze zpracování a povahy údajů. 

 
13. Kromě výše uvedených aspektů by bylo možno uvážit zvláštní požadavky, 

například povinnost provádět v určitých případech posouzení dopadů na soukromí 
nebo jmenovat osoby určené pro ochranu údajů. Tyto zvláštní požadavky by 
mohly doplňovat obecnou zásadu odpovědnosti. 

 
14. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 uznává, že správci údajů mohou chtít 

zavést politiky a postupy, jež nejsou v právních předpisech na ochranu údajů 
striktně stanoveny. Správce údajů se může například zavázat, že bude ve velmi 
krátké době reagovat na žádosti o přístup, ačkoliv právní předpisy umožňují 
určitou pružnost. Může se rovněž zavázat, že bude reagovat na žádosti o přístup 
současně on-line a off-line, aby bylo zajištěno okamžité a účinné přijetí těchto 
informací. Lze si rovněž představit případy, kdy chce správce údajů překročit 
minimální požadavky stanovené v obecném právním rámci. Správce údajů se 
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může například rozhodnout, že jmenuje osobu určenou pro ochranu údajů, ačkoliv 
podle stávajících právních předpisů to není povinné. Správce údajů může rovněž 
najmout třetí osobu, aby provedla audit týkající se všech jeho činností spojených 
se zpracováváním údajů za účelem posouzení, zda jsou v souladu s právním 
rámcem pro ochranu údajů. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 tyto 
iniciativy schvaluje a doporučuje, aby nový právní rámec pro ochranu údajů 
stanovil pobídky pro správce údajů, aby tak činili. 

 
15. Na základě výše uvedených skutečností by „právní úprava“ mechanismů 

založených na odpovědnosti předpokládala dvě úrovně: první stupeň, který by se 
skládal ze základního zákonného požadavku, jenž je závazný pro všechny správce 
údajů. Obsah tohoto požadavku by zahrnoval dva prvky: uplatňování 
opatření/postupů a uchovávání příslušných důkazů. Tento první stupeň by mohly 
doplňovat zvláštní požadavky. Druhý stupeň by zahrnoval dobrovolné systémy 
odpovědnosti, jež překračují minimální právní požadavky, pokud jde o základní 
zásady ochrany údajů (poskytující větší ochranná opatření, než je požadováno 
podle platných pravidel), a/nebo o to, jak zavádějí nebo zajišťují účinnost opatření 
(požadavky na provádění, které překračují minimální úroveň). Ačkoliv se uznává 
význam a výhody těchto systémů, toto stanovisko se většinou zabývá požadavkem 
na prvním stupni, zejména obecnou zásadou odpovědnosti. 

 
II.3 Zásada odpovědnosti v oblasti ochrany údajů a v jiných oblastech 
a terminologie 
 
Precedenty 
 
16. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 podotýká, že zásada odpovědnosti není 

sama o sobě nová. Tato zásada byla výslovně uznána v pokynech Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) k soukromí, jež byly přijaty 
v roce 1980. S ohledem na zásadu odpovědnosti se v těchto pokynech uvádí: 
„Správce údajů by měl odpovídat za dodržování opatření, která prosazují výše 
uvedené [hlavní] zásady“. 

 
17. Nedávno byla tato zásada výslovně zahrnuta do madridských mezinárodních 

norem, jež byly vypracovány na mezinárodní konferenci komisařů pro ochranu 
údajů a soukromí2. Je začleněna rovněž v novější předloze normy ISO 29100, 
která stanoví rámec pro soukromí, a je jednou z hlavních koncepcí rámce APEC 
pro soukromí a jeho pravidel pro ochranu soukromí na přeshraničním základě3. 

 
18. Z hlediska právních předpisů pracovní skupina zřízená podle článku 29 podotýká, 

že na odpovědnost odkazují kanadské zásady poctivého informování obsažené 
v zákoně o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentech. První zásada 
například vyžaduje vypracování a provádění politik a postupů, které podpoří 

                                                 
2 Odpovědná osoba: „a. přijme veškerá nezbytná opatření za účelem dodržování zásad a povinností 

stanovených v tomto dokumentu a v platných vnitrostátních právních předpisech a b. zavede 
potřebné vnitřní mechanismy za účelem prokázání tohoto dodržování jak subjektům údajů, tak i 
orgánům dozoru při výkonu jejich pravomocí, jak je stanoveno v bodě 23.“ 

3 Kromě výše uvedeného se Centre for Information Policy Leadership podílelo na iniciativě, která má 
přezkoumat dopady zásady odpovědnosti, pokud jde o ochranu údajů a soukromí. Viz: 
www.informationpolicycentre.com 

http://www.informationpolicycentre.com/
http://www.informationpolicycentre.com/
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10 zásad poctivého informování, včetně provádění postupů na ochranu osobních 
údajů a stanovení postupů pro přijímání a vyřizování stížností a dotazů. 

 
19. Kromě výše uvedených skutečností pracovní skupina zřízená podle článku 29 

podotýká, že zásadu odpovědnosti zohledňují závazná korporátní pravidla, která 
se používají v rámci mezinárodního předávání údajů. Závazná korporátní pravidla 
jsou ve skutečnosti kodexy správné praxe, jež vypracovávají a dodržují 
mezinárodní organizace a které obsahují vnitřní opatření, jež mají zajistit 
uplatňování zásad ochrany údajů (např. audit, vzdělávací programy, sítě osob 
určených pro ochranu soukromí, systém vyřizování stížností). Jakmile jsou 
závazná korporátní pravidla přezkoumána vnitrostátními orgány pro ochranu 
údajů, má se za to, že zajišťují přiměřená ochranná opatření pro předávání nebo 
kategorie předávání osobních údajů mezi společnostmi, jež jsou součástí stejné 
skupiny podniků a které jsou kromě článku 25 a čl. 26 odst. 2 směrnice 95/46/ES 
vázány těmito korporátními pravidly. 

 
20. Určité příklady odpovědnosti existují i mimo oblast ochrany údajů – například 

program, který stanoví politiky a postupy správce údajů k zajištění souladu 
s právními a správními předpisy. Programy shody jsou například povinné podle 
právních předpisů o finančních službách. V jiných případech nejsou programy 
shody povinné, jsou však podporovány, například v oblasti práva hospodářské 
soutěže. V Kanadě například vypracoval komisař pro hospodářskou soutěž 
politiky pro korporátní programy shody. Společnosti se mohou dobrovolně 
rozhodnout, zda budou tento program používat, či nikoliv. Kanadský komisař pro 
hospodářskou soutěž však zdůrazňuje význam dodržování požadavků jako 
nástroje k snižování rizik a vyzdvihuje jeho přínosy z právního hlediska, 
z hlediska dobré pověsti a z hospodářského hlediska4. 

 
Terminologie 
 
21. Výraz „odpovědnost“ (accountability) pochází z anglosaského prostředí, kde se 

běžně používá a v němž se obecně sdílí chápání jeho smyslu – ačkoliv vymezení 
toho, co přesně „odpovědnost“ znamená v praxi, je složité. Z obecného hlediska 
však její těžiště spočívá v prokázání toho, jak je povinnost vykonávána, a zajištění 
ověřitelnosti. Povinnost a odpovědnost jsou dvě strany téže mince a základní 
prvky řádné správy. Dostatečnou důvěru lze vybudovat pouze v případě, je-li 
prokázáno, že povinnost funguje v praxi účinně. 

 
22. Ve většině ostatních evropských jazyků nelze zejména kvůli rozdílům v právních 

systémech výraz „accountability“ snadno přeložit. V důsledku toho existuje 
značné riziko odlišného výkladu tohoto pojmu, a tím nedostatečné harmonizace. 
Jiná slova, jež byla navržena k zachycení významu odpovědnosti, jsou „posílená 
povinnost“, „ujištění“, „spolehlivost“, „hodnověrnost“ a ve francouzštině 
„obligation de rendre des comptes“ atd. Lze mít rovněž za to, že se odpovědnost 
vztahuje na „uplatňování zásad ochrany údajů“. 

 

                                                 
4 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02732.html 

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02732.html
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02732.html
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23. V tomto dokumentu se proto zaměřujeme na opatření, která by měla být přijata 
nebo stanovena k zajištění shody v oblasti ochrany údajů. Odkazy na odpovědnost 
je proto nutno chápat ve významu použitém v tomto stanovisku, aniž by byla 
dotčena možnost nalezení jiného slova, které přesněji odráží uvedený pojem. 
Tento dokument se proto nezaměřuje na výrazy, nýbrž se prakticky soustředí spíše 
na opatření, jež je nutno přijmout, než na samotný pojem. 

 
 
III. NÁVRH OBECNÉHO USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI 
 
III.1 Obecné ustanovení k opětovnému zdůraznění a posílení odpovědnosti 
správců 
 
24. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 blíže uvážila možnost zavést do nového 

uceleného právního rámce pro ochranu údajů řešení založená na odpovědnosti, 
a to na základě úvah uvedených v oddíle I. 

 
25. V důsledku toho potvrdila své názory, které již vyslovila ve svém stanovisku 

k budoucnosti soukromí, a to, že by do nového uceleného právního rámce měla 
být zahrnuta obecná zásada odpovědnosti. Účelem tohoto ustanovení by bylo 
opětovně zdůraznit a posílit odpovědnost správců za zpracovávání osobních údajů. 
Tímto nejsou dotčena konkrétní opatření týkající se odpovědnosti, která mohou 
tuto zásadu doplňovat. 

 
26. Toto nové ustanovení by bylo v souladu s konkrétními ustanoveními, která již 

existují ve stávajícím právním rámci. Odkázat lze zejména na článek 6 
směrnice 95/46/ES, jenž se v odstavci 1 týká zásad souvisejících s kvalitou údajů 
a který v odstavci 2 uvádí, že „dodržování odstavce 1 zajistí správce“. Bylo by 
rovněž v souladu s čl. 17 odst. 1, který vyžaduje, aby správci přijali vhodná 
technická a organizační opatření. Obecné ustanovení o odpovědnosti by ve 
skutečnosti posílilo nutnost, aby správci údajů uplatňovali kromě požadavků 
obsažených v ostatních ustanoveních i požadavky týkající se bezpečnosti uvedené 
v článku 17. 

 
III.2 Konkrétní návrh týkající se obecné zásady odpovědnosti 
 
27. Cílem nového ustanovení by měla být podpora přijetí konkrétních a praktických 

opatření, která převádějí obecné zásady ochrany údajů na konkrétní politiky 
a postupy, jež jsou stanoveny na úrovni správce, v souladu s platnými právními 
a správními předpisy. Správce by měl rovněž zajistit účinnost přijatých opatření 
a na žádost prokázat, že přijal tato opatření. 

 
28. V schematickém vyjádření by se toto obecné ustanovení zaměřilo na dva hlavní 

prvky: 
 

i)  nutnost, aby správce přijal vhodná a účinná opatření k uplatňování zásad 
ochrany údajů; 

ii)  nutnost na žádost prokázat, že byla přijata vhodná a účinná opatření. Správce 
tudíž musí poskytnout důkazy ohledně výše uvedeného bodu i). 
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29. Tato povinnost by se měla vztahovat na všechny správce a všechny případy. 
 
30. První prvek této povinnosti by vyžadoval, aby správci údajů přijali vhodná 

opatření. Druhy opatření by nebyly ve znění obecného ustanovení o odpovědnosti 
upřesněny. Následné pokyny vydané vnitrostátními orgány pro ochranu údajů, 
pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 nebo Komisí (postupem projednávání 
ve výborech) by mohly v určitých případech stanovit minimální soubor 
konkrétních opatření, která představují vhodná opatření. Jedním z příkladů 
takovýchto opatření by bylo v určitých případech přijetí vnitřních politik 
a postupů, jež jsou nezbytné k uplatňování zásad ochrany údajů a které zohledňují 
platné právní a správní předpisy. 

 
31. Zavedení těchto opatření a procesů lze účinně uskutečnit rovněž přidělením 

povinností a vzděláváním pracovníků podílejících se na činnostech spojených se 
zpracováváním údajů. V souladu s článkem 18 směrnice by správci měli být 
zejména vybízeni, aby jmenovali osoby určené pro ochranu osobních údajů. 
Každopádně by se mělo podporovat přidělení povinností na různých úrovních 
organizace s cílem zajistit plnění těchto povinností. 

 
32. Co se týká předávání osobních údajů mimo Evropskou unii, správci údajů by měli 

přijmout a uplatňovat vhodná opatření ke splnění požadavku týkajícího se 
„poskytnutí dostatečných ochranných opatření“, který je stanoven v článku 26 
směrnice, jak je tomu v případě závazných korporátních pravidel. 

 
33. Správci by měli rovněž zajistit, aby byla praktická opatření zavedená za účelem 

dodržování zásad ochrany údajů účinná. V případě většího, složitějšího nebo 
vysoce rizikového zpracování údajů by měla být pravidelně ověřována účinnost 
přijatých opatření. Existují různé způsoby posouzení účinnosti (nebo neúčinnosti) 
opatření: monitorování, interní a externí audity atd. 

 
34. Na základě výše uvedených poznámek posoudila pracovní skupina zřízená podle 

článku 29 znění konkrétního ustanovení, jež by bylo možno zavést do uceleného 
právního rámce a které by mohlo znít takto: 

 
„Článek X – Uplatňování zásad ochrany údajů 
 
1. Správce zavede vhodná a účinná opatření s cílem zajistit dodržování zásad 
a povinností stanovených ve směrnici. 
2 Na žádost správce prokáže orgánu dohledu dodržování odstavce 1. 
 
 
IV. DISKUSE O RŮZNÝCH PRVCÍCH SPOJENÝCH S OBECNOU 
ZÁSADOU ODPOVĚDNOSTI 

 
IV.1 Posílení stávajících povinností 
 
35. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 podotýká, že se někteří správci údajů 

mohou domnívat, že obecná zásada odpovědnosti ukládá správcům údajů obtížné 
nové právní požadavky, zejména vzhledem ke stávající problematické 
hospodářské situaci v EU. To by však bylo mylné. 
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36. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 chce zdůraznit, že většina požadavků 

uvedených v tomto novém ustanovení ve skutečnosti již existuje (nikoli však 
explicitně) ve stávajících právních předpisech. Podle stávajícího právního rámce 
musí správci údajů dodržovat zásady a povinnosti stanovené ve směrnici. Za tímto 
účelem je naprosto nezbytné stanovit a případně ověřit postupy související 
s ochranou údajů. Z tohoto hlediska nepředstavuje ustanovení o odpovědnosti 
velkou novinku a z větší části neukládá požadavky, jež by již nebyly implicitně 
obsaženy ve stávajících právních předpisech. Cílem nového ustanovení tudíž není 
podrobit správce údajů novým zásadám, nýbrž ve skutečnosti spíše zajistit účinné 
dodržování stávajících zásad. 

  
37. K podobnému legislativnímu vývoji došlo již při změně směrnice 2002/58/ES 

v roce 20095. V tomto případě právní předpis ukládá povinnost provádět 
bezpečnostní politiku, konkrétně „zajistit provádění bezpečnostní politiky týkající 
se zpracování osobních údajů“. Co se tudíž týká bezpečnostních ustanovení 
zmíněné směrnice, zákonodárce rozhodl, že je nezbytné zavést výslovný 
požadavek týkající se existence a provádění bezpečnostní politiky. Článek 18 
směrnice 95/46/ES odkazující na jmenování osob určených pro ochranu údajů 
a rovněž výše zmíněný systém závazných korporátních pravidel již poskytují 
příklady praktických opatření, která mohou správci údajů přijmout. 

 
38. Otázkou, která souvisí s výše uvedenými skutečnostmi, je následek, jenž je 

přikládán dodržování (či nedodržování) zásady odpovědnosti. Pracovní skupina 
zřízená podle článku 29 zdůrazňuje, že dodržování zásady odpovědnosti nutně 
neznamená, že správce údajů dodržuje hlavní zásady stanovené ve směrnici, tj. 
neposkytuje právní domněnku shody ani nenahrazuje žádnou z těchto zásad. 
Správce údajů mohl zavést opatření a ověřit je, a přesto se může dopustit 
přestupku. Přijetí opatření k dodržování zásad proto nemusí každopádně 
znamenat, že se na správce nemohou vztahovat donucovací opatření přijatá 
orgány pro ochranu údajů. V praxi budou správci údajů ve veřejném a soukromém 
sektoru, kteří přijali opatření v rámci náležitých programů shody, s větší 
pravděpodobností dodržovat právní předpisy. Jelikož zavedli v praxi účinná 
opatření zaměřená na dodržování hlavních zásad ochrany údajů, mělo by být ve 
skutečnosti méně pravděpodobné, že porušují právní předpisy. Při posuzování 
sankcí v souvislosti s porušením ochrany údajů proto mohou orgány pro ochranu 
údajů vzít v úvahu zavedení (či nezavedení) opatření a jejich ověření. 

 
IV.2 Vhodná opatření k provedení ustanovení směrnice 
 
39. Ustanovení o odpovědnosti by vyžadovalo, aby správci údajů stanovili a zavedli 

nezbytná opatření k zajištění dodržování zásad a povinností stanovených ve 
směrnici a aby pravidelně ověřovali jejich účinnost. 

 

                                                 
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES (ze dne 25. listopadu 2009), kterou se mění 

směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 
v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. 
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40. Navrhovaná obecná zásada odpovědnosti se záměrně vyhýbá podrobnému 
upřesnění druhu opatření, jež mají být zavedena. To vyvolává tyto dvě vzájemně 
související základní otázky: i) jaká společná opatření by splňovala zásadu 
odpovědnosti? ii) jak opatření přizpůsobit a upravit podle konkrétních okolností? 

 
Opatření: názorný příklad 
 
41. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 se domnívá, že společná opatření 

týkající se odpovědnosti mohou zahrnovat tento neúplný seznam: 
 

•   stanovení vnitřních postupů před vytvořením nových činností spojených se 
zpracováváním osobních údajů (vnitřní přezkum, posouzení, atd.)6; 

•   stanovení písemných a závazných politik v oblasti ochrany údajů, které je 
nutno uvážit a uplatňovat v případě nových činností spojených se 
zpracováváním údajů (např. dodržování kvality údajů, oznámení, 
bezpečnostní zásady, přístup, atd.) a jež by měly být k dispozici subjektům 
údajů; 

•   zmapování postupů k zajištění náležitého určení všech činností spojených se 
zpracováváním údajů a vedení seznamu těchto činností, 

•   jmenování osoby určené pro ochranu údajů a dalších jednotlivců, kteří 
odpovídají za ochranu údajů; 

•   zajištění náležité ochrany údajů, odborné přípravy a vzdělávání pracovníků. 
To by se mělo týkat pracovníků zpracovávajících osobní údaje (nebo 
odpovědných za jejich zpracování) (např. ředitelů pro lidské zdroje), avšak 
rovněž správců informačních technologií, vývojářů a ředitelů obchodních 
jednotek. Je nutno přidělit dostatečné zdroje na ochranu soukromí atd.; 

•   stanovení postupů pro správu žádostí o přístup, opravu a výmaz, které by 
měly být pro subjekty údajů transparentní; 

•   vytvoření vnitřního mechanismu pro vyřizování stížností; 
•   stanovení vnitřních postupů pro účinné zvládání porušení bezpečnosti 

a jejich oznamování; 
•   provádění posouzení dopadů na soukromí ve zvláštních případech; 
•   zavedení postupů pro ověřování a dohled nad těmito postupy s cílem zajistit, 

aby všechna tato opatření neexistovala pouze na papíře, nýbrž aby byla 
prováděna a fungovala v praxi (interní nebo externí audity atd.). 

 
42. Lze předpokládat rovněž doplňující přístup k obecné zásadě odpovědnosti. Podle 

takovéhoto přístupu by právní rámec zahrnoval nejen obecnou zásadu 
odpovědnosti, nýbrž rovněž seznam příkladů opatření, jež je možno podporovat na 
vnitrostátní úrovni7. Toto ustanovení by mohlo uvádět neúplný seznam příkladů 

                                                 
6 Stávající činnosti spojené se zpracováváním údajů by vyžadovaly zavedení přechodného období 

v souladu s právem. 
7 Mezinárodní normy přijaté v Madridu orgány pro ochranu údajů obsahují v článku 22 ustanovení 

týkající se aktivních opatření, které zní takto: „Státy by měly prostřednictvím svého vnitrostátního práva vybízet 
k tomu, aby subjekty podílející se na jakékoli fázi zpracování zavedly opatření na podporu lepšího dodržování platných 
právních předpisů o ochraně soukromí, co se týká zpracovávání osobních údajů. Tato opatření by mohla mimo jiné 
zahrnovat: 
a) Zavedení postupů, které mají zamezit porušování a odhalit je a jež mohou být založeny na standardizovaných 

modelech správy a/nebo řízení bezpečnosti informací. 
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opatření, jenž by mohl pro správce údajů představovat „soubor nástrojů“. To by 
poskytlo správcům vodítko, pokud jde o to, co může v závislosti na daném 
případu představovat vhodná opatření, jež má správce přijmout. Tento seznam 
příkladů by samozřejmě pouze doplňoval obecnou právní povinnost přijmout 
vhodná opatření. 

 
Přizpůsobení opatření 
 
43. Výše je uveden seznam příkladů opatření, která mohou správci údajů zavést za 

účelem splnění první části zásady odpovědnosti (Správce zavede vhodná a účinná 
opatření s cílem zajistit dodržování zásad a povinností stanovených ve směrnici.) 

 
44. Některá opatření představují „základy“, jež bude nutno zavést u většiny činností 

spojených se zpracováváním údajů. Příkladem vhodných opatření pro určité 
zpracování údajů může být vypracování vnitřních politik a postupů pro 
uplatňování zásad (postupy vyřizování žádostí o přístup, stížností). O vhodnosti 
opatření bude nutno rozhodnout v každém jednotlivém případě. Je na správcích 
údajů, aby přijali takováto rozhodnutí, a to podle pokynů vydaných vnitrostátními 
orgány pro ochranu údajů a případně pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 
(viz níže). 

 
45. Z výše uvedených úvah vyplývá, že při určování druhů opatření, jež mají být 

zavedena, neexistují žádná volitelná řešení, nýbrž řešení „na míru“. Konkrétní 
opatření, jež mají být uplatňována, musí být určena podle skutečností a okolností 
každého jednotlivého případu, přičemž je nutno zvláštní pozornost věnovat riziku 
zpracování a druhům údajů. Univerzální přístup by správce údajů pouze donutil 
k zavedení struktur, jež nejsou vhodné a které by nakonec nebyly úspěšné. 

 
46. Podle tohoto přístupu musí mít správci možnost přizpůsobit opatření konkrétní 

specifické situaci daného správce údajů a dotyčným činnostem spojeným se 
zpracováváním údajů. V této souvislosti pracovní skupina zřízená podle článku 29 

                                                                                                                                            
b) Jmenování jedné či více osob určených pro ochranu údajů nebo soukromí s odpovídajícími kvalifikacemi, zdroji 

a pravomocemi pro náležitý výkon funkcí v oblasti dozoru. 
c) Pravidelné provádění programů v oblasti odborné přípravy, vzdělávání a zvyšování informovanosti členů organizace, 

jejichž cílem je lepší znalost platných právních přepisů o ochraně soukromí, co se týká zpracovávání osobních údajů, 
jakož i postupů, které organizace za tímto účelem zavedla. 

d) Pravidelné provádění transparentních auditů kvalifikovanými a pokud možno nezávislými stranami s cílem ověřit 
dodržování platných právních předpisů o ochraně soukromí, co se týká zpracovávání osobních údajů, jakož i 
postupů, které organizace za tímto účelem zavedla. 

e) Přizpůsobení informačních systémů a/nebo technologií pro zpracovávání osobních údajů platným právním 
předpisům o ochraně soukromí, co se týká zpracovávání osobních údajů, zejména v době rozhodnutí o jejich 
technických specifikacích a jejich rozvoji a zavedení. 

f) Provádění posouzení dopadů na soukromí před zavedením nových informačních systémů a/nebo technologií pro 
zpracovávání osobních údajů a rovněž před zavedením nového způsobu zpracovávání osobních údajů nebo před 
významnými změnami stávajícího zpracovávání. 

g) Přijetí kodexů správné praxe, jejichž dodržování je povinné a které obsahují prvky, jež umožňují měřit účinnost, 
pokud jde o dodržování a úroveň ochrany osobních údajů, a které stanoví účinná opatření v případě neshody. 

h) Zavedení plánu reakce, který stanoví pokyny k opatřením v případě ověřování porušení platných právních předpisů 
o ochraně soukromí, co se týká zpracovávání osobních údajů, včetně přinejmenším povinnosti určit příčinu a rozsah 
porušení, popsat jeho škodlivé účinky a přijmout vhodná opatření s cílem zamezit takovémuto porušení 
v budoucnu.“ 



 

 13

připomíná kritéria, která jsou použita v článku 17 stávající směrnice8 za účelem 
stanovení druhu bezpečnostních opatření, jež mají být uplatňována: konkrétně 
rizika vyplývající ze zpracování údajů a povaha údajů. Tyto dva faktory by bylo 
možno použít analogicky k určení obecných druhů opatření, jež se mají 
uplatňovat. Konkrétněji, úroveň rizika mohou určovat aspekty jako velikost 
činnosti (činností) spojené (spojených) se zpracováváním údajů, zamýšlený účel 
zpracování a počet předpokládaných předání údajů. Je třeba vzít v úvahu rovněž 
druh údajů, včetně toho, zda se jedná o citlivé údaje, či nikoli. Na základě zásady 
odpovědnosti by bylo možno uvážit rovněž nutnost uložit určité povinnosti 
zpracovateli údajů nebo tvůrcům a/nebo výrobcům IKT (informačních 
a komunikačních technologií). 

 
47. V souladu s těmito kritérii by měli velcí správci údajů v zásadě zavést nejpřísnější 

opatření. V některých případech se však může rovněž od malých nebo středních 
správců (například v případě, že se podílejí na rizikových činnostech spojených se 
zpracováváním údajů, například některých činnostech spojených se 
zpracováváním údajů v rámci elektronického zdravotnictví) vyžadovat, aby 
zavedli přísná ochranná opatření. Vlastní specifická opatření k zajištění věrohodné 
a účinné správy informací bude vyžadovat například místní samospráva (radnice), 
mezinárodní společnost, malý (internetový) podnik, organizace, pro niž 
představuje zpracovávání údajů hlavní činnost, nebo organizace, která v minulosti 
porušovala právní předpisy. V jednoduchých a základních případech, jako je 
například zpracovávání osobních údajů týkajících se lidských zdrojů za účelem 
vypracování podnikového adresáře, bude proto možné snadno splnit „povinnost 
prokázat“ uvedenou v odstavci 2 ustanovení o odpovědnosti (např. 
prostřednictvím použitých informačních oznámení; popisu základních 
bezpečnostních opatření atd.). Naopak, ve složitějších případech, například při 
používání inovativních biometrických zařízení, může splnění „povinnosti 
prokázat“ vyžadovat další požadavky. Správce musí například prokázat, že 
provedl posouzení dopadů na soukromí, že zaměstnanci podílející se na 
zpracování byli vyškoleni a jsou pravidelně informováni atd. 

 
48. Nedílným prvkem mnoha opatření týkajících se odpovědnosti je transparentnost. 

Transparentnost vůči subjektům údajů a veřejnosti obvykle přispívá 
k odpovědnosti správců údajů. Vyšší úrovně odpovědnosti je například dosaženo 
zveřejněním politik v oblasti soukromí na internetu, zajištěním transparentnosti 
s ohledem na vnitřní postupy vyřizování stížnosti a zveřejňováním ve výročních 
zprávách. 

 
 
Pokyny a právní jistota 
 
49. Zatímco potřeba přizpůsobivosti, a tudíž pružnosti, podporuje použití obecného 

jazyka, pracovní skupina zřízená podle článku 29 si je vědoma toho, že obecné 
ustanovení poskytující prostor pro pružnost a přizpůsobivost může vést rovněž 
k nejistotě. Správci se mohou domnívat, že ustanovení není dostatečně podrobné, 
aby poskytovalo právní jistotu. Nemusí si být například jisti ohledně úrovně 

                                                 
8 „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.“ 
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podrobnosti, jež se očekává u politik a postupů v oblasti soukromí, kdy a jak 
jmenovat osobu určenou pro ochranu údajů, kdy je nutno zorganizovat školení 
atd. Nejistota může souviset rovněž s druhem ověřování, jež může být nezbytné, 
zda se má jednat o externí nebo interní ověření. Správci údajů se mohou rovněž 
obávat, že se na ně bude vztahovat odlišný a svévolný výklad ze strany 
jednotlivých členských států, pokud jde o rozsah a povahu jejich povinností. 

 
50. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 těmto obavám rozumí. Z výše 

uvedených důvodů týkajících se potřeby pružnosti a přizpůsobivosti však nemůže 
být řešení k dosažení právní jistoty stanoveno v samotné směrnici. Aby bylo 
dosaženo potřebné právní jistoty, má pracovní skupina zřízená podle článku 29 za 
to, že jako užitečný nástroj k poskytnutí větší jistoty a vyloučení možných rozdílů 
na úrovni provádění by mohly sloužit pokyny k harmonizaci vydané Komisí 
(například prostřednictvím technických prováděcích opatření) a/nebo pracovní 
skupinou zřízenou podle článku 299. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 by 
mohla rovněž vypracovat obecné pokyny, které stanoví základ nezbytných prvků 
pro běžného správce údajů. Tento základ by bylo možno přizpůsobit konkrétním 
potřebám každého správce údajů. 

 
51. Může být rovněž užitečné vypracovat vzorový program shody údajů, jež by mohli 

používat střední a velcí správci údajů jako základ, podle něhož vypracují své 
konkrétní programy, jak tomu bylo v případě závazných korporátních pravidel 
s pokyny vypracovanými v dokumentu WP2910. Tyto modely by měly být 
vytvořeny po pečlivém přezkumu stávajících postupů, dostupných modelů a po 
konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami. To je oblast, která bude 
od všech zúčastněných stran vyžadovat značné investice. 

 
Účinnost opatření 
 
52. Stejné otázky, jež byly projednány výše a které se týkají použitelných opatření, 

vyvstávají v souvislosti se zajištěním účinnosti opatření. Podle druhu zpracování 
údajů se bude lišit způsob, jakým lze zajistit účinnost. 

 
53. Existuje mnoho různých způsobů, jak mohou správci údajů posoudit účinnost 

(nebo neúčinnost) opatření. V případě většího, složitějšího a vysoce rizikového 
zpracování jsou běžnými způsoby ověřování interní a externí audity. Může se lišit 
rovněž způsob provádění auditů, který může sahat od úplných auditů po negativní 
audity (jež mohou mít rovněž různé formy a podoby). Při rozhodování o tom, jak 
zajistit účinnost opatření, navrhuje pracovní skupina zřízená podle článku 29 
použít stejná kritéria jako při rozhodování o opatřeních, která jsou odvozena 
z článku 17 směrnice 95/46/ES, a to rizika vyplývající ze zpracování údajů 
a povaha údajů. Způsob, jak by měl správce zajistit účinnost opatření, bude proto 
záviset na citlivosti údajů, množství zpracovávaných údajů a na zvláštních rizicích 

                                                 
9 Příkladem takovéhoto druhu pokynů je nástroj sebehodnocení PIPEDA, který zveřejnil úřad 

kanadského komisaře pro soukromí s cílem pomoci středním a velkým správcům údajů vypracovat 
a zajistit řádnou správu a řízení v oblasti ochrany soukromí. Nástroj sebehodnocení je k dispozici na 
adrese: http://www.priv.gc.ca/information/pub/ar-vr/pipeda_sa_tool_200807_e.pdf 

10 Dokument pracovní skupiny zřízené podle článku 29 č. 153, který stanoví tabulku s prvky a zásadami, 
jež jsou uvedeny v závazných korporátních pravidlech, a pracovní dokument č. 154, který stanoví 
rámec pro strukturu závazných korporátních pravidel. 

http://www.priv.gc.ca/information/pub/ar-vr/pipeda_sa_tool_200807_e.pdf
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vyplývajících ze zpracování údajů. Pokyny pracovní skupiny zřízené podle 
článku 29 k opatřením mohou zahrnovat rovněž vodítko týkající se tohoto 
aspektu. 

 
IV.3 Souvislost s ostatními požadavky 
 
Předchozí oznámení 
 
54. Bylo by možno uvážit možný dopad na předchozí oznámení, pokud jsou na úrovni 

správce stanovena vhodná ochranná opatření. Lze předpokládat, že by určité 
mechanismy založené na odpovědnosti mohly nahradit nebo zmírnit správní 
požadavky stanovené ve stávajících právních předpisech na ochranu údajů, jak již 
pracovní skupina zřízená podle článku 29 navrhla ve svém stanovisku 
k budoucnosti soukromí. 

 
Mezinárodní předávání údajů 
 
55. Příkladem uplatňování zásad ochrany údajů na základě zásady odpovědnosti jsou 

závazná korporátní pravidla. Jedná se o způsob, který pracovní skupina zřízená 
podle článku 29 určila a schválila za účelem poskytnutí přiměřených ochranných 
opatření při předávání údajů mimo Evropskou unii. 

 
56. Jedná se o oblast, která by na základě revize směrnice 95/46/ES měla prospěch 

z další analýzy. Zejména by bylo důležité uvážit, zda čl. 26 odst. 2 směrnice 
(členský stát může povolit předání.....pokud správce poskytne dostatečná 
ochranná opatření; tato ochranná opatření mohou zejména vyplývat z vhodných 
smluvních doložek) zahrnuje plně závazná korporátní pravidla a případně jiné 
podobné závazné mechanismy založené na odpovědnosti jakožto nástroje 
k poskytnutí odpovídajících ochranných opatření. 

 
57. V tomto ohledu je nanejvýš důležité posoudit mimo jiné mechanismy používané 

interně v rámci organizací správců údajů za účelem uplatňování zásad 
a povinností v oblasti ochrany údajů a systémy ověřování. Je rovněž důležité 
zabývat se mechanismy k zjednodušení stávajícího systému založeného na 
povolení předávání údajů ze strany vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů. 

 
 
IV.4 Úloha orgánů pro ochranu údajů 
 
58. Je nutno se zabývat otázkou, zda zásada odpovědnosti navržená v tomto 

stanovisku ovlivní pravomoci orgánů pro ochranu údajů, zejména v oblasti 
prosazování. Jak je podrobněji popsáno níže, zásada neodejme orgánům pro 
ochranu údajů žádné pravomoci. Naopak, přinese těmto orgánům prospěch. 

 
59. Pokud jde o prosazování, zásada tak, jak je navržena, uznává pravomoc orgánů 

pro ochranu údajů požadovat od správce údajů důkazy o dodržování zásady 
odpovědnosti, a tím rozšiřuje činnosti orgánů v oblasti prosazování. To zajišťuje, 
že orgány jsou kdykoli oprávněny provést donucovací opatření. Je nutno objasnit, 
že orgány pro ochranu údajů budou každopádně i nadále příslušné pro dohled 
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nejen nad opatřeními, která přijmou správci údajů, nýbrž především nad 
dodržováním základních zásad a povinností. 

 
60. Uplatňování zásady odpovědnosti mimoto poskytne orgánům pro ochranu údajů 

užitečné informace ke sledování úrovně shody. Jelikož správci údajů budou muset 
orgánům prokázat, zda a jak zavedli opatření, budou mít orgány k dispozici 
příslušné informace související s dodržováním. Orgány budou poté moci tyto 
informace použít v rámci svých donucovacích opatření. Nebudou-li mimoto tyto 
informace poskytnuty na žádost, mají orgány pro ochranu údajů bezprostřední 
důvod pro přijetí opatření vůči správcům údajů, nezávisle na údajném porušení 
ostatních základních zásad ochrany údajů. 

 
61. Tato zásada by měla být pro orgány pro ochranu údajů přínosná rovněž proto, že 

jim pomůže, aby byly více selektivní a strategické, což jim umožní investovat 
zdroje tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší možné míry shody. 

 
62. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 podotýká, že zásada odpovědnosti může 

přispět k rozvoji právních a technických odborných znalostí v oblasti uplatňování 
požadavků týkajících se ochrany údajů. Dobře informovaní jednotlivci 
s technickými a právními znalostmi v oblasti ochrany údajů, kteří jsou schopni 
komunikovat, školit zaměstnance, stanovit a provádět politiky a provádět audit 
budou v této oblasti nepostradatelní. Takovéto odborné znalosti budou nezbytné 
jak interně, tak i jako externí služba, kterou si společnosti mohou najmout. Tento 
vývoj bude zásadní při zajištění toho, aby mohli správci údajů plnit své 
povinnosti, včetně v případě potřeby provádění interních a externích/interních 
auditů. Tento vývoj přinese zároveň prospěch orgánům pro ochranu údajů, jelikož 
systém přispěje k celkové shodě, orgány budou mít k dispozici důkladnější 
informace o vnitřních postupech společností a rozvoj dobře informovaných 
a kvalifikovaných odborníků v oblasti ochrany údajů jistě napomůže při jejich 
vzájemných vztazích se správci údajů. 

 
63. Lze vyvodit závěr, že činnost orgánů pro ochranu údajů se více zaměřuje spíše na 

úlohu „ex post“ než na úlohu „ex-ante“. Jelikož odpovědnost klade důraz na určité 
výsledky, jichž má být dosaženo, pokud jde o řádnou správu ochrany údajů, to 
znamená, že je zaměřená na výsledky, těžištěm je úloha „ex post“ (tj. poté, co 
bylo zahájeno zpracovávání údajů). 

 
IV. 5 Sankce 
 
64. Navrhovaný systém může fungovat pouze tehdy, mají-li orgány pro ochranu údajů 

náležité pravomoci ukládat sankce. Smysluplné sankce jsou nezbytné zejména 
v případě, že správci údajů nedodržují zásadu odpovědnosti. Mělo by být 
například trestné, pokud správce údajů nedodržuje prohlášení, která uvedl 
v závazných vnitřních politikách. To mimoto zjevně představuje porušení 
hlavních zásad ochrany údajů. 

 
65. Kromě výše uvedených skutečností se pracovní skupina zřízená podle článku 29 

domnívá, že by pravomoci vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů měly 
zahrnovat možnost uložit správcům údajů přesné pokyny ohledně jejich systému 
pro zajištění shody. 
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IV.6 Vývoj certifikačních programů 
 
66. V dlouhodobějším horizontu může ustanovení o odpovědnosti podpořit rozvoj 

certifikačních programů nebo značek. Tyto programy by přispěly k prokazování, 
že správce údajů dodržuje ustanovení; tudíž že stanovil a zavedl vhodná opatření, 
která jsou pravidelně kontrolována. Tento vývoj mohou podpořit různé faktory: 

 
67. Obecně lze předjímat, že v zájmu odlišení budou služby v oblasti ochrany údajů / 

provádění auditů / posuzování dopadů na soukromí v rostoucí míře nabízet 
certifikáty/značky, aby se zviditelnily na trhu a rovněž získaly konkurenční 
výhodu. Správci údajů mohou rozhodnout o využití důvěryhodných služeb 
poskytujících certifikáty. S tím, jak se určité značky stanou známými kvůli 
přísnému testování, budou je správci údajů pravděpodobně upřednostňovat, 
jelikož kromě poskytnutí konkurenční výhody jim zajistí větší „pohodlí“ při 
zajišťování shody. 

 
68. Používání závazných korporátních pravidel jako právního základu pro 

mezinárodní předávání údajů vyžaduje, aby správci údajů prokázali, že zavedli 
odpovídající ochranná opatření, přičemž v tomto případě mohou orgány pro 
ochranu údajů povolit předávání. To je oblast, v níž by mohly být užitečné 
certifikační služby. Takovéto služby by analyzovaly záruky poskytnuté správcem 
údajů a popřípadě vydaly příslušnou značku. Orgán pro ochranu údajů by mohl 
použít certifikaci na základě daného certifikačního programu při své analýze 
závazných korporátních pravidel, pokud jde o to, zda správce údajů poskytl 
dostatečná ochranná opatření za účelem mezinárodního předávání údajů. To by 
tudíž přispělo k zjednodušení procesu povolování mezinárodního předávání údajů. 

 
IV.7 Regulace certifikačních programů 
 
69. Stejné důvody, které hovoří pro rozvoj certifikačních služeb, podporují rovněž 

nutnost regulace těchto služeb. Pokud mají tyto služby poskytovat spolehlivé 
důkazy o dodržování zásad ochrany údajů (orgánům pro ochranu údajů, správcům 
a spotřebitelům obecně) a fungovat hladce na vnitřním trhu, zdá se, že jsou 
nezbytná pravidla, která stanoví požadavky pro poskytování těchto služeb. Při 
vypracovávání těchto pravidel (např. odkazy, vzory atd.) by měly hrát hlavní 
úlohu orgány pro ochranu údajů a měly by být schopny prosazovat jejich 
uplatňování. To rovněž vyžaduje, aby měly k dispozici dostatečné zdroje. Orgány 
pro ochranu údajů by měly mimoto hrát úlohu taktéž při osvědčování subjektů 
vydávajících certifikáty. To může být obzvláště důležité v oblasti mezinárodního 
předávání údajů. Jelikož hlavním kritériem je kvalita služeb a nutnost, aby 
fungovaly na vnitřním trhu, musí být v právních předpisech stanoveny podmínky, 
jež budou sloužit k dosažení této kvality. Nezdá se, že by bylo možné ponechat 
toto na trhu. Zkušenosti z jiných oblastí, například osvědčování výrobků, ukázaly 
tendenci směrem dolů. Hospodářská soutěž mezi poskytovateli služeb může vést 
k snížení cen a rovněž k určité pružnosti nebo uvolnění postupů. Bez ohledu na to, 
zda jsou tyto služby poskytovány na přeshraničním základě, či nikoli, se pravidla 
jeví jako nezbytná k zajištění náležité kvality služeb a rovných podmínek. 
 



 

 18

70. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 podotýká, že v případě certifikačních 
služeb v oblasti ochrany údajů mohou být použitelné stávající právní předpisy 
týkající se akreditace11. Tyto právní předpisy již umožňují potřebnou strukturu, 
která stanoví pravidla týkající se organizace a fungování akreditačních orgánů. 
Tato pravidla se vztahují na dobrovolnou akreditaci a rovněž na zvláštní případy, 
kdy je akreditace povinná. 
 

71. Tento druh služby by zjevně vyžadoval harmonizaci základních norem, podle 
nichž jsou subjekty testovány. Nanejvýš důležité proto budou zmíněné pokyny 
(pracovní skupiny zřízené podle článku 29 nebo Komise), které stanoví vzorové 
programy shody údajů. 

 
V. ZÁVĚRY 
 
72. Vývoj nových technologií a pokračující globalizace hospodářství a společnosti 

vedou k zvyšování množství osobních údajů, které jsou shromažďovány, tříděny, 
předávány či jinak uchovávány. Znásobují se proto rizika související s těmito 
údaji. 

 
73. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 je přesvědčena, že zvýšení rizik i 

hodnoty osobních údajů samo o sobě podporuje potřebu posílit úlohu 
a odpovědnost správců údajů. Právní rámec, který vyhovuje této nové realitě, musí 
obsahovat potřebné nástroje, jež správce údajů vybízejí, aby v praxi uplatňovali 
vhodná a účinná opatření, která zajistí výsledky vyplývající ze zásad ochrany 
údajů. K příkladům těchto opatření patří postupy, které mají zajistit určení všech 
činností spojených se zpracováváním údajů, reagování na žádosti o přístup, 
rozdělení zdrojů, včetně určení jednotlivců, kteří odpovídají za zajištění 
dodržování zásad ochrany údajů. 

 
74. Na podporu ochrany údajů v praxi navrhuje pracovní skupina zřízená podle 

článku 29 především to, aby bylo do návrhů na změnu směrnice o ochraně údajů 
vloženo nové ustanovení, které požaduje, aby správci údajů zavedli vhodná 
a účinná opatření s cílem zajistit dodržování zásad a povinností stanovených ve 
směrnici o ochraně údajů a na základě žádosti tuto skutečnost prokázali 
příslušným orgánům. Tato opatření by měla podpořit dodržování zásad 
a povinností v oblasti ochrany údajů a současně omezit na minimum riziko 
neoprávněného přístupu, zneužití, ztráty atd. Povinnost prokázat na žádost 
vytvoření potřebných opatření by měla být užitečným nástrojem pro orgány pro 
ochranu údajů při plnění jejich úkolů. 

 

                                                 
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví 

požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje 
nařízení (EHS) č. 339/93. 
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75. Povinnost zavést tato opatření by se měla vztahovat na správce údajů ve všech 
sektorech (veřejný a soukromý) a měla by být přizpůsobitelná, aby byl druh 
opatření v souladu s riziky vyplývajícími ze zpracování údajů a povahou údajů. 

 
 

 
V Bruselu dne 13. července 2010 

 
 

Za pracovní skupinu 
předseda 

Jacob KOHNSTAMM 
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