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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, 
 
s ohledem na svůj jednací řád, 
 
PŘIJALA TENTO DOKUMENT: 
 
 
Úvod a oblast působnosti 
 
Cílem tohoto stanoviska pracovní skupiny zřízené podle článku 29 je objasnit právní 
rámec, který se vztahuje na fungování technologií inteligentního měření v odvětví 
energetiky. Záměrem tohoto stanoviska není předložit komplexní přehled všech 
zvláštních aspektů programů inteligentního měření v jednotlivých členských státech, 
jelikož rozdíly v jejich současné situaci to neumožňují. Inteligentní měřicí přístroje 
nabízejí nové funkce, například poskytování podrobných informací o spotřebě 
energie, možnost odečtu měřicího přístroje na dálku, vývoj nových sazeb a služeb 
podle energetických profilů a možnost přerušení dodávek energie na dálku. 
 
Ještě větší prostor pro rozvoj a zpracovávání více osobních údajů nabízejí inteligentní 
sítě. Pracovní skupina nemá v této fázi v úmyslu zahrnout inteligentní sítě do oblasti 
působnosti tohoto stanoviska. Nevylučuje však další analýzu inteligentních sítí, 
jakmile bude získána přesnější představa. 
 
Směrnice ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických 
službách (2006/32/ES) stanoví cíle v oblasti úspor energie, jež mají být přijaty 
jednotlivými členskými státy. V zájmu dosažení těchto cílů a s výhradou omezených 
výjimek ukládá článek 13 směrnice členským státům povinnost vybavit spotřebitele 
měřiči, které přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie a skutečnou dobu její 
spotřeby. Tyto inteligentní měřiče jsou součástí úsilí o naplnění cílů Evropské unie 
souvisejících s dosažením udržitelných dodávek energie do roku 2020.  
 
Generální ředitelství pro energii zřídilo pracovní skupinu pro inteligentní sítě. 
Odborná skupina č. 2, která je součástí této pracovní skupiny, si vyžádala pomoc 
pracovní skupiny zřízené podle článku 29 za účelem získání širší analýzy opatření, 
která se provádějí na vnitrostátní úrovni. Za tímto účelem byl v roce 2010 orgánům 
pro dohled nad ochranou údajů zaslán dotazník. V dotazníku bylo položeno šest 
otázek týkajících se názorů na rozvoj inteligentních sítí (z nichž mnohými se zabývá 
rovněž toto stanovisko). Další soubor dvanácti otázek se týkal informací o současném 
stavu zavádění inteligentního měření v členských státech. Členské státy, které 
odpověděly na těchto šest otázek, poznamenaly, že úroveň bezpečnosti musí být 
srovnatelná s jinými rozsáhlými operacemi, jako je internetové bankovnictví. 
Odpovědi na soubor dvanácti otázek prokázaly, že provádění programů k rozvoji 
inteligentního měření u odběratelů energie z řad domácností představuje v mnoha 
členských státech EU důležité a naléhavé téma. Inteligentní měření má obzvláštní 
význam v tom, že může ovlivnit životy téměř všech občanů, jelikož všichni očekávají 
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poskytování dodávek elektřiny a plynu. Jeho dosah je mimořádně velký a není 
omezen pouze na subjekty, které se rozhodly podílet na technologickém rozvoji. 
Cílem je zajistit do roku 2020 pokrytí u 80 % zákazníků1. 
 
Inteligentní měřicí přístroje umožňují vytváření, předávání a analýzu údajů týkajících 
se odběratelů v mnohem větším rozsahu, než je to možné s „tradičními“ či 
„neinteligentními“ měřicími přístroji. Provozovateli sítě (nazývanému rovněž 
provozovatelem distribuční soustavy), dodavatelům energie a dalším stranám 
umožňují proto rovněž sestavovat podrobné informace o spotřebě energie 
a o modelech spotřeby, jakož i přijímat rozhodnutí týkající se jednotlivých odběratelů 
na základě profilů spotřeby. Ačkoliv se uznává, že tato rozhodnutí mohou často 
přinést odběratelům prospěch, pokud jde o úspory energie, objevují se rovněž signály, 
že existuje možnost narušení soukromého života občanů používáním zařízení, která 
jsou instalována v domácnostech. To znamená taktéž posun v našem základním 
vztahu s dodavateli energie, jelikož odběratelé tradičně platili jednoduše dodavatelům 
za dodanou elektřinu a plyn. S příchodem inteligentních měřičů je proces složitější, 
jelikož subjekt údajů dovolí dodavatelům nahlédnout do svých osobních zvyků. 
 
K široce projednávaným výhodám inteligentního využívání energie patří možnost 
odběratelů snížit účty změnou svých zvyků, případně používáním energie v jiné době 
s cílem využít nižších sazeb, jakož i možnost odvětví přesněji předvídat poptávku 
a snížit náklady na drahé skladování elektřiny. Dosažení cílů v oblasti změny klimatu 
závisí do jisté míry na uvolnění osobních údajů odběrateli, toho však musí být 
dosaženo tak, aby všechny strany podílející se na programech k zavedení 
inteligentních měřicích přístrojů a rozvoji inteligentních sítí zajistily ochranu 
a dodržování základních práv jednotlivců. Bez této ochrany existuje nejen riziko, že 
zpracovávání osobních údajů bude v rozporu s vnitrostátními právními předpisy 
k provedení směrnice 95/46/ES, nýbrž rovněž riziko, že odběratelé tyto programy 
odmítnou na základě toho, že shromažďování osobních údajů je pro ně nepřijatelné. 
Takovéto odmítnutí může nastat i tehdy, nedojde-li k porušení právních předpisů. 
Z hlediska ochrany údajů proto pracovní skupina zřízená podle článku 29 zdůrazňuje, 
že ačkoliv jsou potenciální přínosy těchto programů dalekosáhlé a značné, mohou vést 
rovněž k zpracovávání většího objemu osobních údajů, v tomto odvětví dříve 
nevídaného, a zajistit, aby byly osobní údaje snáze dostupné širšímu okruhu příjemců, 
než je tomu v současnosti. 
 
Pracovní skupina si je vědoma skutečnosti, že mezi jednotlivými členskými státy 
existují obrovské rozdíly, kdy v některých členských státech je na základě pověření 
vlády zavádění velkou měrou dokončeno a v některých členských státech nebyly 
dosud instalovány žádné měřiče. 
 
Existuje rovněž velký rozdíl v úrovni zapojení orgánů pro ochranu údajů. Pokud tomu 
tak již není, připomíná pracovní skupina všem subjektům podílejícím se na 
inteligentním měření význam konzultací s příslušnými orgány pro ochranu údajů. 
 
                                    
1  Smart meters: controlling your energy bill? Euractiv.com, [internet]. K dispozici na adrese: 

http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/smart-meters-controlling-your-energy-bill-
linksdossier-257199 [dostupné od 25. března 2011] 
Tento článek odkazuje na mezníky uvedené ve třetím energetickém balíčku, který byl přijat 
v červnu 2009. 

http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/smart-meters-controlling-your-energy-bill-linksdossier-257199
http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/smart-meters-controlling-your-energy-bill-linksdossier-257199
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Další rozdíly mezi členskými státy se vyskytují s ohledem na povahu trhu a na to, kdo 
odpovídá za instalaci měřicích přístrojů. V řadě členských států za to odpovídají 
podniky veřejných služeb, které jsou ve vlastnictví státu. Jinde existuje konkurenční 
trh dodavatelů. V některých zemích hrají výraznější úlohu provozovatelé 
distribučních soustav. V některých členských státech je nahrazení měřicích přístrojů 
povinné u všech odběratelů. Jsou-li záznamy z měřicího přístroje zaslány 
provozovatelům distribučních soustav, mohou mít dodavatelé energie právo na přístup 
k informacím, které potřebují ke správě svých odběratelů a vystavování faktur. 
Mohou mít přístup rovněž k podrobnějším informacím (např. za účelem poskytování 
poradenství ohledně úspor energie), avšak pouze se souhlasem odběratele. 
Provozovatel distribuční soustavy má rovněž právo shromažďovat podrobné 
informace o spotřebě odběratelů za účelem správy a údržby fyzické sítě. 
 
Existují rovněž rozmanité a složité způsoby komunikace s dalšími místy vstupu 
a datovými toky, což vyvolává složité problémy v oblasti bezpečnosti, jež vyžadují 
řešení, která zahrnují všechny tyto záležitosti. 
 
Vzhledem k složitému a odlišnému prostředí je úkol spočívající ve vydání doporučení 
potenciálně složitý a v této fázi se zdá, že tato doporučení mohou být pouze obecná, 
nikoli konkrétní. V této fázi se proto jeví jako rozumné a reálné stanovit jednoznačné 
zadávací podmínky pro tuto analýzu a zaměřit se na vztah mezi právními požadavky 
stanovenými ve směrnici o ochraně údajů a rámcem inteligentního měření. Bude-li to 
vhodné, bude případně odkázáno na výzkum, který již uskutečnila skupina odborníků 
pro inteligentní sítě2. Hlavní myšlenky v tomto stanovisku týkající se ochrany 
soukromí již ve fázi návrhu a bezpečnosti se například shodují s doporučeními 
skupiny. Nesporné je to, že již dochází k hromadnému zavádění inteligentních 
měřicích přístrojů, takže je naléhavě nutné, abychom společně pochopili způsob, 
jakým inteligentní měřicí přístroje zpracovávají osobní údaje, a otázky, které to 
vyvolává, ačkoliv rozsah této práce není vyčerpávající. 
 
Cílem stanoviska je zabývat se těmito záležitostmi: definice osobních údajů 
v souvislosti s inteligentním měřením, kontrola údajů a přezkum legitimních důvodů 
zpracování údajů. Vydaná doporučení budou založena na stávajících poznatcích, je 
však pravděpodobné, že k vyřešení budoucích záležitostí (např. inteligentní 
spotřebiče) bude zapotřebí další práce. 
 
 

                                    
2 S cílem usnadnit a podpořit proces zavádění inteligentních sítí v celé EU se Evropská komise 

rozhodla zřídit pracovní skupinu pro inteligentní sítě. Za tímto účelem byly vytvořeny tři skupiny 
odborníků, které mají určit doporučení týkající se zavádění inteligentních sítí. Dokumentem 
použitým při vypracovávání tohoto stanoviska je: 
Odborná skupina č. 2 pracovní skupiny pro inteligentní sítě, Regulatory Recommendations for 
Data Safety, Data Handling and Data Protection, zpráva vydaná dne 16. února 2011, [internet]. 
K dispozici na adrese: < 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group2.pdf> [zpřístupněno dne 
25. března 2011]. 

 
 
 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group2.pdf
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Definice 
 
K dispozici je řada definic inteligentních měřicích přístrojů a inteligentních sítí. Za 
účelem zahrnutí záležitostí a priorit, které určila pracovní skupina zřízená podle 
článku 29, je však užitečné vymezit inteligentní sítě a inteligentní měřicí přístroje 
takto: 
 
Inteligentní měřicí přístroje jsou instalovány v domácnostech uživatelů veřejné služby 
a jsou schopny obousměrné komunikace. Informují odběratele o množství 
spotřebovávané energie a tyto informace mohou být zasílány rovněž dodavatelům 
energie a jiným určeným stranám. Hlavním znakem inteligentních měřicích přístrojů 
je to, že zajišťují možnost dálkové komunikace mezi měřicím přístrojem 
a oprávněnými stranami, jako jsou dodavatelé, provozovatelé sítí a oprávněné třetí 
strany nebo společnosti poskytující energetické služby. Inteligentní měřicí přístroje 
mohou zvýšit četnost komunikace mezi odběratelem a ostatními stranami 
a v důsledku toho i množství údajů o odběrateli, které jsou k dispozici ostatním 
stranám. Sběr a používání těchto údajů je mnohem širší a pro větší počet účelů, než je 
tomu u tradičních či „neinteligentních“ měřicích přístrojů, u nichž se provádějí 
fyzické odpočty, a to relativně méně často. 
 
Z nejabstraktnějšího a nejzákladnějšího hlediska odečítá inteligentní měřicí přístroj 
údaje, které odrážejí spotřebu energie v dané nemovitost. V určitém okamžiku mohou 
být tyto odečtené údaje spolu s dalšími informacemi předány mimo nemovitost. 
V některých modelech budou zaslány přímo do hlavního komunikačního centra, 
v němž jsou spravovány údaje z inteligentních měřicích přístrojů. Tam k nim mohou 
mít přístup provozovatelé distribučních soustav, dodavatelé a společnosti poskytující 
energetické služby. 
 
Zavedení inteligentních měřicích přístrojů je předpokladem inteligentní sítě. 
Inteligentní sítí je inteligentní elektrická síť, která spojuje informace od uživatelů této 
sítě s cílem naplánovat účinněji a hospodárněji dodávky elektřiny, než to bylo možné 
v prostředí před zavedením inteligentního měření. 
 
 
Uplatňování práva v oblasti ochrany údajů na zpracovávání údajů 
shromážděných prostřednictvím inteligentních měřicích přístrojů 
 
Jsou-li v informacích vytvořených a šířených inteligentním měřicím přístrojem 
obsaženy osobní údaje, pracovní skupina stanoví, že se na toto zpracování vztahuje 
směrnice 95/46/ES. 
 
Z obecně dostupných informací o této záležitosti a z podrobných diskusí na 
vnitrostátní úrovni ohledně fungování inteligentních měřicích přístrojů vyplývá, že lze 
předpokládat zpracovávání těchto druhů údajů: 
 

• jedinečné identifikační číslo inteligentního měřicího přístroje a/nebo jedinečné 
referenční číslo nemovitosti (i v případě neexistence těchto identifikátorů lze 
měřicí přístroj identifikovat rovněž podle jedinečného diagramu zatížení), 

• metadata vztahující se na konfiguraci inteligentního měřicího přístroje, 
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• popis předávané zprávy, například zda se jedná o údaje odečtené měřicím 
přístrojem nebo o výstrahu týkající se neoprávněné manipulace, 

• zaznamenání data a času, 
• obsah zprávy. 

 
Obsah zprávy bude pravděpodobně zahrnovat tyto druhy informací: 
 

• údaje odečtené z měřicího přístroje. Může se jednat o jedno odečtení či 
v případě složitější sazby o skupinu odečtení, 

• výstrahy. Měřicí přístroj může předat zprávu, která informuje, že k události 
vedl alarm měřicího přístroje, 

• informace na úrovni sítě, jako je napětí, přerušení dodávek energie a kvalita 
energie, 

• grafické znázornění zatížení s různou úrovní podrobnosti. 
 
Údaje mohou být správci zasílány v reálném čase, nebo mohou být uloženy 
v inteligentním měřicím přístroji. V obou případech se však podle směrnice o ochraně 
údajů usuzuje, že údaje byly shromážděny správcem. 

 
Tento seznam není ani zdaleka úplný, pracovní skupina však podotýká, že fungování 
inteligentních měřicích přístrojů (a v širším slova smyslu další rozvoj inteligentních 
sítí a spotřebičů) znamená zpracovávání osobních údajů, jak je vymezeno v článku 2 
směrnice 95/46/ES a jak je pracovní skupina vyložila ve svém stanovisku č. 4/2007. 
S ohledem na zpracovávání většího množství osobních údajů znamená možnost 
dálkového řízení spojení a pravděpodobnost vytváření energetických profilů na 
základě podrobných údajů odečtených měřicím přístrojem, že je naprosto nezbytné 
věnovat náležitou pozornost základním právům jednotlivců na ochranu soukromí. 
 
Závěr, že jsou zpracovávány osobní údaje, byl vyvozen z těchto důvodů: 
 

1. údaje, které byly vyjmenovány výše jako údaje vytvořené inteligentními 
měřicími přístroji, jsou ve většině případů spojeny s jedinečnými 
identifikátory, jako je identifikační číslo měřicího přístroje. U odběratelů 
energie z řad domácností je tento identifikátor neoddělitelně spojen s osobou, 
která odpovídá za účet. Jinými slovy, přístroj umožňuje odlišit jednotlivce od 
ostatních odběratelů; 

2. informace shromážděné v souvislosti se službou inteligentního měření se 
týkají energetického profilu odběratele v rámci spotřeby energie a používají se 
k přijímání rozhodnutí, která se přímo týkají tohoto jednotlivce. 
Nejzřejmějším takovým rozhodnutím je určení výše poplatků za dodávky 
energie, toto však není omezeno na účely vyúčtování; 

3. tento názor je dále potvrzen, vezmou-li se v úvahu obecně propagované 
výhody zavádění inteligentních měřicích přístrojů, jako je snížení celkové 
spotřeby energie v členských státech. Tohoto cíle může být jednoznačně 
dosaženo pouze tehdy, sníží-li se spotřeba energie rovněž u jednotlivých 
odběratelů, a podle dodavatelů energie a energetických sítí je dosažení tohoto 
cíle do značné míry závislé na shromažďování velkého množství informací 
o chování těchto odběratelů. 
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Definice správce údajů vztahující se na inteligentní měřicí přístroje 
 
Je stanoveno, že směrnice 95/46/ES ukládá správci údajů povinnosti s ohledem na 
zpracovávání osobních údajů. Dříve než bude objasněno, jak se tyto povinnosti 
uplatňují v rámci tohoto stanoviska, je důležité, aby pracovní skupina objasnila svůj 
názor na to, které právnické osoby spadají do definice správce údajů. 
 
Zavádění inteligentních měřicích přístrojů zapojuje do zpracovávání osobních údajů 
řadu organizací, včetně například dodavatelů energie, provozovatelů energetických 
sítí, regulačních orgánů, vládních orgánů, poskytovatelů služeb, kteří jsou třetími 
stranami, a poskytovatelů komunikačních služeb. Vzhledem k počtu a složitosti 
vztahů je pravděpodobné, že se při používání příslušných definic objeví problémy, 
analýza obsažená v tomto stanovisku však odráží přístup, který pracovní skupina 
zaujala ve svém stanovisku č. 1/2010 k pojmům „správce“ a „zpracovatel“ údajů. 
Odpovědnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany údajů by proto měly 
být jednoznačně přiděleny způsobem, který dostatečně zajišťuje dodržování pravidel 
ochrany údajů v praxi. 
 
Dodavatelé energie 
 
V některých členských státech bude právnickou osobou, která nese největší 
odpovědnost za zpracovávání osobních údajů, dodavatel. Dodavatelé mají smlouvu se 
subjektem údajů, jež iniciuje zpracovávání, a vzhledem k tomu, že rozhodují o tom, 
které údaje potřebují k plnění svých funkcí a jak je budou shromažďovat, uchovávat 
a používat, lze zjevně mít za to, že určují účely, pro něž jsou osobní údaje 
zpracovávány, a rovněž způsob, jakým jsou tyto údaje zpracovávány. To je poměrně 
jednoznačně určuje jako správce údajů při zpracovávání osobních údajů vytvořených 
přístrojem k měření spotřeby energie a pracovní skupina zastává názor, že bez ohledu 
na větší složitost, která je způsobena inteligentními měřicími přístroji, zůstávají 
dodavatelé v této souvislosti správci údajů. 
 
Provozovatelé sítí nebo provozovatelé distribučních soustav 
 
V jiných modelech bude za instalaci a provozování systému inteligentního měření 
odpovídat provozovatel distribuční soustavy, který vlastní síť. Provozovatel 
distribuční soustavy bude odpovídat rovněž za určení způsobu shromažďování, 
uchovávání a používání údajů. V tomto modelu bude správcem údajů provozovatel 
distribuční soustavy. Mají-li dodavatelé energie právo na přístup k údajům 
předávaným měřicími přístroji a používají-li tyto údaje pro vlastní účely (např. 
vystavování faktur nebo poskytování poradenství odběratelům), pak budou rovněž 
správci údajů u osobních údajů, které zpracovávají. 
 
Ostatní strany 
 
Existuje mnoho dalších stran, které by při plnění své úlohy v rámci programu pro 
zavádění inteligentních měřicích přístrojů mohly případně zpracovávat osobní údaje. 
Některé z nich nemusí dokonce vzniknout, dokud se neprojeví úplné účinky přechodu 
směrem k většímu množství zpracovávaných osobních údajů, takže by nebylo 
rozumné pokoušet se vypracovat v této fázi konečný seznam. Je rovněž důležité mít 
na paměti rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o modely a koncepce 
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dodávek. Je však třeba uznat, že nebudou-li všechny strany působit na základě 
společného chápání toho, jak se uplatňuje definice správce údajů, existuje vyšší 
riziko, že nebude dosaženo dodržování předpisů a osvědčených postupů. Majíc toto 
na paměti pracovní skupina připomíná všem stranám tyto důležité body: 
 

1. V některých modelech zavádění je zřízena hlavní komunikační funkce, která 
odpovídá za řízení předávání údajů mezi měřicím přístrojem a dodavatelem. Je 
možné, že tato funkce může působit jako zpracovatel údajů, který jedná pouze 
podle pokynů dodavatelů, jimž posílá údaje a od nichž přijímá údaje. Pokud se 
však komunikační funkce podílí na rozhodování, zda lze osobní údaje sdělit 
třetí straně nebo zda lze tyto údaje zpracovávat pro nové účely, pak může 
komunikační funkce převzít s ohledem na toto zpracování osobních údajů 
úlohu správce údajů. 

 
2. Důležitými subjekty jsou rovněž energetické regulační orgány. Tyto orgány 

mohou mít přístup k údajům za účelem tvorby politik a pro výzkumné účely. 
Jsou-li tyto údaje osobními údaji, pak regulační orgán jednoznačně přebírá 
úlohu správce údajů. 

 
3. Poskytovatelé služeb, kteří jsou třetí stranou (a na něž se často odkazuje jako 

na společnosti poskytující energetické služby), budou mít při používání údajů 
vytvořených inteligentními měřicími přístroji stále důležitější úlohu. Jsou-li 
určité společnosti poskytující energetické služby sděleny osobní údaje za 
účelem poskytování služby odběrateli či jiné straně, například dodavateli, pak 
tato společnost přebírá úlohu správce údajů. 

 
 
Oprávněnost zpracování a legitimní důvody/účely zpracování 
 
Jakmile bylo zjištěno, že určitou právnickou osobu je nutno pokládat za správce 
údajů, pak je důležité objasnit právní požadavky, které správci údajů ukládá směrnice 
o ochraně údajů. Podle článku 6 směrnice musí být osobní údaje zpracovány korektně 
a zákonným způsobem. Aby bylo zpracovávání osobních údajů zákonné, musí být 
splněn jeden či více ze šesti důvodů legitimního zpracování, které jsou stanoveny 
v článku 7 směrnice. 
 
Pracovní skupina podotýká, že v mnoha členských státech (ne-li ve všech) nebyla 
dosud zcela objasněna nebo náležitě vymezena přesná povaha účelů zpracování 
osobních údajů uložených v inteligentním měřicím přístroji či předávaných 
takovýmto přístrojem. Vzhledem k této skutečnosti pracovní skupina doporučuje, aby 
byly takovéto účely stanoveny dříve, než je možno tvrdit, že důvody zpracování jsou 
legitimní. Pracovní skupina rovněž podotýká, že každý zvláštní účel musí být 
legitimní sám o sobě a že jeden legitimní účel nemůže sloužit k ospravedlnění jiného 
účelu. Osobní údaje nelze zejména znovu zpracovat pro jiný účel, který není 
slučitelný s účelem, pro nějž byly tyto údaje shromážděny původně. 
 
Pracovní skupina se domnívá, že v této souvislosti existuje pět možných důvodů 
zpracování, které mohou správci údajů uplatnit. 
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Souhlas 
 
Je zřejmé, že mnoho účelů, pro něž lze použít osobní údaje, bude souviset se 
zdokonalenými službami, které jsou poskytovány subjektům údajů, jako jsou sazby 
podle doby spotřeby nebo poradenství týkající se spotřeby energie. Pokud subjekt 
údajů souhlasil s touto službou, je pravděpodobné, že poskytovatel služby (dodavatel 
nebo třetí strana) mohou získat souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních 
údajů. 
 
Pracovní skupina správcům údajů připomíná, že spoléhání se na souhlas bude 
vyžadovat uvážení skutečnosti, že platný souhlas existuje pouze tehdy, pokud subjekt 
údajů přijal zcela vědomé rozhodnutí. Souhlas nelze použít jako důvod pro 
zpracovávání osobních údajů, pokud nebyly subjektu údajů poskytnuty dostatečné 
informace o zpracování údajů, aby si mohl skutečně vybrat. Zejména v případě, 
existuje-li řada různých funkcí, musí být souhlas dostatečně rozčleněný, aby odrážel 
tyto vícenásobné účely, místo jednoho souhlasu, který se používá k ospravedlnění 
potenciálně odlišných a nesouvisejících různých účelů. 
 
Pracovní skupina doporučuje, aby odvětví vyvinulo účelné a praktické prostředky, 
jimiž mohou subjekty údajů vyjádřit svůj souhlas. Je důležité mít na paměti, že 
souhlas musí být svobodný, a proto musí být možné tento souhlas odvolat, takže 
způsoby získávání souhlasu by měly subjektu údajů umožňovat, aby svůj názor 
změnil, aniž by to pro něj znamenalo přílišné potíže. Jedním z možných řešení by 
mohlo být navržení ovládacího panelu pro domácnosti, který umožňuje udělit souhlas 
pomocí tlačítka. Dostupnost takovéto funkce bude záviset na důmyslnosti návrhu 
měřicího přístroje a ovládacího panelu, aby bylo zajištěno, že souhlas je i nadále 
platný. 
 
Smlouva 
 
Zpracování může být nezbytné rovněž k plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt 
údajů, nebo k podniknutí kroků před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. 
Tento právní základ by bylo možno použít k ospravedlnění zpracování osobních údajů 
pro účely vyúčtování, jelikož bez náležitě sestaveného účtu není možné plnit smlouvu 
o dodávkách energie. 
 
Pokud jde o vyúčtování, je důležité mít na paměti prvek nutnosti obsažený v této 
podmínce. Jinými slovy, je-li důvodem zpracování plnění smlouvy, která vyžaduje 
pouze to, aby byla odběrateli předložena čtvrtletní faktura a aby ji tento uhradil, není 
nutné, aby za účelem plnění této smlouvy shromažďoval dodavatel údaje častěji. 
Smlouva by musela obsahovat platné právní ustanovení o častějším odečítání údajů, 
nebo by se dodavatel musel s ohledem na tyto odečtené údaje spoléhat na jiný právní 
základ. 
 
Plnění úkolu, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo v souvislosti s výkonem 
veřejné moci 
 
V některých členských státech odpovídá provozovatel elektrické sítě za výkonnost 
fyzické sítě, avšak rovněž za snižování celkové spotřeby elektřiny. Tato spotřeba 
elektřiny se týká celkové spotřeby i spotřeby v době špičky. Tyto úkoly jsou 
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prováděny ve veřejném zájmu a ospravedlňují instalaci inteligentních měřicích 
přístrojů. 
 
Právní povinnost 
 
V některých členských státech je provozovatel sítě povinen instalovat inteligentní 
měřicí přístroje a shromažďovat jejich prostřednictvím údaje u každého nového 
zařízení3. 
 
Oprávněné zájmy 
 
Podle čl. 7 písm. f) směrnice může být zpracování zákonné pouze tehdy, je-li 
nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, 
kterým jsou údaje sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva 
subjektu údajů. 
 
Hlavním bodem, který je třeba zmínit, je to, že spoléhání se na tento právní základ 
závisí na přisouzení náležité váhy zájmům a právům subjektů údajů. Může se zdát 
nesporné, že by oprávněným zájmům správce údajů a celé společnosti sloužila vyšší 
účinnost při dodávkách a spotřebě energie a že toho lze dosáhnout prostřednictvím 
osobních údajů shromažďovaných pomocí inteligentních měřicích přístrojů. Samotná 
skutečnost, že se toto konkrétní použití osobních údajů jeví jako legitimní (a pro 
mnohé jako žádoucí), neznamená, že je lze použít k ospravedlnění každého prvku 
zpracování. Jinými slovy, nutnost snižovat spotřebu energie může být sice rozumným 
cílem veřejné politiky, přesto však nepřevyšuje v každém případě práva a zájmy 
subjektů údajů. 
 
Ve skutečnosti je zřejmé, že pravděpodobnost, že by správce údajů mohl tuto 
podmínku použít při zpracovávání údajů, zvýší zahrnutí praktických opatření, jako 
jsou technologie zvyšující ochranu soukromí a posouzení dopadů na soukromí, 
k zvýšení bezpečnosti a ochrany údajů zpracovávaných inteligentními měřicími 
přístroji. 
 
To je obzvláště důležité, pokud zpracovávání z důvodu oprávněných zájmů správce 
údajů zasahuje podstatně a nepřiměřeně do soukromí nebo má-li zpracování způsobit 
subjektu údajů neodůvodněnou újmu. K příkladům může patřit vytváření podrobných 
profilů subjektů údajů, které ve skutečnosti nejsou k dosažení daného účelu zapotřebí, 
předávání údajů třetím stranám bez vědomí či souhlasu subjektu údajů nebo používání 
osobních údajů při přijímání rozhodnutí o odpojení na dálku bez náležitého 
přihlédnutí k ochraně údajů jednotlivce a jiných práv. 
 
Pracovní skupina průmyslovému odvětví rovněž připomíná, že v některých členských 
státech existuje možnost, aby subjekt údajů vznesl námitky vůči instalaci 
inteligentního měřicího přístroje, a že v těchto případech převyšuje volba subjektu 
údajů jakékoli jiné zájmy. 
 
 

                                    
3 Viz francouzská vyhláška č. 2010-1022 ze dne 31. srpna 2010. 
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Další záležitosti týkající se dodržování předpisů, jež vyvolává inteligentní měření 
 
Vzhledem k dalekosáhlé povaze záležitostí, které vyvolává inteligentní měření, není 
možné, aby pracovní skupina poskytla úplný seznam bodů, k nimž by bylo možno 
poskytnout vodítko. Jedná se o novou oblast práce a pracovní skupina očekává, že 
v souvislosti s tím, jak bude instalováno stále více inteligentních měřicích přístrojů, se 
objeví nové problémy a řešení v oblasti ochrany údajů. Existují však určité záležitosti 
obecné povahy, které podle názoru pracovní skupiny odůvodňují důkladné uvážení ze 
strany všech subjektů působících v této oblasti. 
 
Ochrana soukromí již ve fázi návrhu 
 
Pracovní skupina připomíná své stanovisko č. 168, v němž uvedla, že by služby 
a technologie, které závisí na zpracovávání osobních údajů, měly být navrženy 
s ochranou soukromí jako standardním nastavením. V tomto ohledu by při zavádění 
inteligentního měření měla být od začátku zajištěna ochrana soukromí, a to nejen 
z hlediska bezpečnostních opatření, nýbrž rovněž s ohledem na omezení množství 
zpracovávaných osobních údajů na nejnižší možnou míru. Některé členské státy 
přikročily k plánům zavádění, které vyžadují posouzení dopadů na soukromí, 
a pracovní skupina tento přístup doporučuje. 
 
Inteligentní měřicí přístroje, které jsou v současnosti testovány v některých členských 
státech, shromažďují řadu údajů v závislosti na druhu smlouvy, kterou zákazník 
podepsal. Pokud má například zákazník jednoduchou smlouvu, podle níž platí za 
elektřinu stejnou cenu během celého dne, bude měřicí přístroj shromažďovat jeden 
údaj denně. Má-li však zákazník smlouvu, podle níž se účtují různé ceny v závislosti 
na denní době, bude měřicí přístroj shromažďovat každý den deset různých údajů. Na 
nejzákladnější úrovni by ochrana soukromí již ve fázi návrhu zajišťovala, že údaje 
z měřicího přístroje jsou předávány pouze tak často, jak je to nezbytné pro fungování 
systému nebo poskytování služby odběrateli, s níž tento souhlasil. 
 
Jeden druh měřicích přístrojů, který se používá v současnosti, například shromažďuje 
údaje o spotřebě v reálném čase každých 10 až 60 minut za účelem vytvoření 
diagramu zatížení. Četnost může provozovatel elektrické sítě nastavit na dálku. Tento 
diagram zatížení je v měřicím přístroji uložen po dobu 2 měsíců a provozovatel 
elektrické sítě si jej vyzvedne v případě potřeby. Přijetím přístupu založeného na 
ochraně soukromí již ve fázi návrhu by bylo možno tento model upravit tak, aby 
shromažďoval a uchovával údaje pro diagram zatížení pouze na žádost. 
 
Rovněž technické specifikace sítě by měly zajistit, aby shromažďované údaje zůstaly 
v domácí síti, není-li nutný jejich přenos jinam nebo pokud subjekt údajů nesouhlasil 
s jejich předáním. Systém by měl být navržen tak, aby bylo zajištěno, že v případě 
předávání osobních údajů jsou vyfiltrovány nebo odstraněny údaje, které nejsou pro 
splnění daného účelu předání potřebné. Celkovým cílem by mělo být to, aby byly 
zpracovávány a předávány co nejmenší možné objemy údajů. 
 
Pracovní skupina rovněž doporučuje navrhnout systémy tak, aby umožňovaly přístup 
k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění úlohy správce údajů. 
Všechny strany, které mají přístup k osobním údajům, by měly být prověřeny, zda 
jsou náležitými a příslušnými příjemci osobních údajů, a měly by mít přístup pouze 



11 
 

k osobním údajům, které potřebují pro plnění své úlohy. Nad tento rámec by neměly 
mít k osobním údajům přístup. 
 
Uchovávání osobních údajů 
 
Ve světě před zavedením inteligentního měření vypracovalo odvětví energetiky 
postupy pro uchovávání osobních údajů pro omezený počet účelů, například 
vyúčtování. Prostředí inteligentního měření vyvolává nové problémy. Vzhledem 
k podstatně většímu objemu zpracovávaných údajů je nutno vypracovat politiky 
a postupy k uchovávání údajů pro nové účely a přezkoumat je s ohledem na stávající 
účely. Aby bylo zajištěno, že osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou 
k dosažení stanoveného a zákonného účelu, je nutno dosáhnout jednoznačnějšího 
pochopení účelů zpracování. To zase správcům umožní prokázat, že osobní údaje jsou 
uchovávány pouze po nezbytnou dobu. Jedním z účelů, který je zmiňován poměrně 
často, je například to, že údaje získané z měřicího přístroje umožní poskytovat 
poradenství ohledně energetické účinnosti. V některých případech může tento druh 
služby zahrnovat meziroční srovnání a bylo navrženo, že by vhodnou dobou 
uchovávání osobních údajů za tímto účelem byla lhůta v délce třinácti měsíců. Tato 
dlouhá doba uchovávání by však byla přijatelná pouze tehdy, pokud subjekt údajů 
souhlasil s využitím tohoto systému. Při poskytování jiných druhů služeb by se měla 
vyžadovat mnohem kratší doba uchovávání. 
 
Lze si rovněž představit, že by odběratelé mohli uchovávat mnoho těchto údajů 
v měřicím přístroji nebo srovnatelném síťovém komunikačním zařízení (jiném než se 
požaduje pro účely vyúčtování). To by umožnilo, aby subjekt údajů sám rozhodoval 
o uchovávání údajů. Pokud by tomu tak bylo, je vhodné, aby odběratelé obdrželi 
systém nápovědy nebo připomínek, který jim bude nápomocen při tomto interním 
uchovávání údajů. 
 
 
Zpracovávání osobních údajů třetími stranami 
 
Je pravděpodobné, že účast třetích stran / společností poskytujících energetické 
služby, které zajišťují a podporují zavádění inteligentního měření, bude značná 
a pracovní skupina se domnívá, že to bude vyžadovat pečlivé zvážení. Vliv a účast 
třetích stran se budou mezi jednotlivými členskými státy lišit, je však zřejmé, že 
v případě největšího zasahování do soukromí by zavedení inteligentního měření 
mohlo vést k obchodování s energetickými profily v zájmu stran, které chtějí 
obchodovat s energetickými službami. 
 
Postupy, které byly navrženy s cílem pomoci při dodržování předpisů, zahrnují 
vytvoření hlavního informačního a komunikačního centra, které působí jako kanál pro 
všechny subjekty, které chtějí získat přístup k údajům odběratelů; kodex, k jehož 
dodržování se musí všechny strany zavázat, a stanovy, které se vztahují na celé 
odvětví. Pracovní skupina chce vysvětlit, že čím více zpracování narušuje soukromí, 
tím přísnější musí být ochranná opatření. Pracovní skupina příslušné regulační orgány 
důrazně vyzývá, aby přezkoumaly přijatelnost zpracování, které více zasahuje do 
soukromí. 
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To vše bude založeno na souhlasu odběratele, přičemž odvětví musí zajistit, aby 
subjekt údajů mohl tento souhlas udělit vědomě. Pracovní skupina chce objasnit, že je 
nepřijatelné, aby třetí strany zpracovávaly podrobné údaje o spotřebě energie subjektu 
údajů bez vědomí a souhlasu tohoto subjektu údajů. 
 
Bezpečnost 
 
Jako součást procesu zajišťování ochrany soukromí již ve fázi návrhu určí posouzení 
rizik pro bezpečnost a ochranu soukromí možná rizika pro bezpečnost údajů. 
Vzhledem k novosti a rozsáhlým očekáváním, pokud jde o inteligentní síť 
a související technologie, je úkol spočívající v předjímání bezpečnostních požadavků 
složitý. 
 
Se zřetelem k těmto skutečnostem toto stanovisko doporučuje, aby v zájmu zmírnění 
rizika byl tento přístup zajištěn v celém rozsahu, zahrnoval všechny strany a vycházel 
ze široké škály zkušeností. Bezpečnostní opatření by měla být rovněž navržena spíše 
v počáteční fázi jako součást architektury sítě než přidávána později. 
 
Pracovní skupina chce objasnit, že aby si byly subjekty údajů jisté, že jejich osobní 
údaje jsou zpracovávány bezpečně a že je chráněno jejich základní právo na 
soukromí, je nutno zavést náležitě důkladná ochranná opatření. Tato ochranná 
opatření se musí vztahovat na celý proces, včetně prvků sítě umístěných 
v domácnostech, předávání osobních údajů v síti a uchovávání a zpracovávání 
osobních údajů dodavateli, sítěmi a jinými správci údajů. 
 
Pracovní skupina předpokládá, že inteligentní měřicí přístroje budou mít dlouhou 
odhadovanou životnost, a proto doporučuje, aby byla ochranná opatření v průběhu 
času aktualizována a zdokonalována a pravidelně podrobována přezkumu a testování. 
 
Vzhledem k vyššímu množství zpracovávaných osobních údajů je zřejmé, že se 
zvyšuje rovněž riziko s ohledem na ochranu údajů. Pracovní skupina proto 
doporučuje, aby technická a organizační ochranná opatření zahrnovala přinejmenším 
tyto oblasti: 
 

• předcházení neoprávněnému sdělení osobních údajů, 
• zachovávání integrity údajů s cílem zabránit nedovoleným úpravám, 
• účinné ověřování totožnosti příjemců osobních údajů, 
• zamezení tomu, aby byly důležité služby přerušeny kvůli útokům na 

bezpečnost osobních údajů, 
• možnost provádění náležitých auditů osobních údajů, které jsou uchovávány 

v měřicím přístroji nebo předávány z měřicího přístroje, 
• náležité kontroly přístupu a lhůty pro uchovávání údajů, 
• agregování údajů, nejsou-li zapotřebí údaje na individuální úrovni. 

 
 
Práva jednotlivců, včetně informací poskytovaných subjektům údajů 
 
Zavádění inteligentních měřicích přístrojů povede k složitým a novým činnostem 
spojeným se zpracováváním osobních údajů. Většina subjektů údajů nebude mít 
povědomí o povaze těchto činností a o možném dopadu na jejich soukromí. Pokud 



13 
 

nejsou subjekty údajů informovány o zpracovávání osobních údajů, nemohou 
samozřejmě přijmout vědomá rozhodnutí v tomto ohledu. Povinnost informovat 
subjekty údajů o zpracovávání jejich osobních údajů je jednou ze základních zásad 
směrnice o ochraně údajů. Poskytování těchto informací upravuje článek 10, který 
vyžaduje, aby správce údajů poskytl subjektu údajů tyto informace: 
 

• totožnost správce údajů a popřípadě jeho zástupce, 
• účely zpracování, 
• veškeré doplňující informace, které zajišťují, aby bylo zpracování korektní. 

K těmto informacím patří totožnost příjemců osobních údajů, existence práva 
na přístup k údajům a práva na jejich opravu. 

 
Správce údajů, který je odpovědný za instalaci a údržbu měřicího přístroje, by měl 
subjektům údajů objasnit, jaké informace jsou z měřicího přístroje získávány 
a k čemu jsou používány. 
 
Pokud se na zpracovávání osobních údajů za účelem poskytování služeb subjektům 
údajů podílejí třetí osoby, musí být o tom subjekty údajů odpovídajícím způsobem 
informovány. Za určitých okolností může být vhodné umožnit nezávislé kontroly 
nebo sledování přístupu třetí strany k osobním údajům a používání těchto údajů, aby 
bylo zajištěno, že subjekty údajů nejsou uváděny v omyl. 
 
Práva subjektu údajů 
 
Správci údajů musí dodržovat práva subjektů údajů na přístup a případně na opravu 
nebo výmaz údajů, které o nich uchovávají. Skutečnost, že nedílnou součástí projektu 
inteligentního měření je zavedení „domácí sítě“ (kde může odběratel z inteligentního 
měřicího přístroje získat okamžité informace o svých modelech spotřeby energie 
a o sazbách), znamená, že je možné zajistit, aby mohly subjekty údajů snadno 
uplatňovat svá práva pomocí nástrojů, které umožňují přímý přístup k údajům. 
 
Některé technologie však nemusí být s to usnadnit subjektům údajů přístup k jejich 
údajům. Například jeden z měřicích přístrojů, který se v současnosti testuje 
v některých členských státech, má pouze malý textový displej. To zákazníkovi 
neumožní přístup k informacím, které již byly měřicím přístrojem předány, ani 
zobrazení grafiky, například diagramu zatížení (který je uložen uvnitř měřicího 
přístroje). Nezdá se proto, že by byl tento displej vhodný pro použití v případě žádosti 
subjektu údajů o přístup. 
 
Zpracovávání údajů za účelem předcházení trestné činnosti a jejího vyšetřování 
 
Směrnice o ochraně údajů upravuje zpracovávání osobních údajů v případě, kdy 
zpracování přesahuje míru s ohledem na daný účel. Je zřejmé, že podrobný obraz 
získaný inteligentními měřicími přístroji, který dodavatele informuje o modelech 
spotřeby energie, umožní určit podezřelé a v některých případech protiprávní činnosti. 
Pracovní skupina průmyslovému odvětví připomíná, že skutečnost, že existuje tato 
možnost, neospravedlňuje automaticky rozsáhlé zpracovávání údajů pro tento účel. Je 
obzvláště důležité zmínit, že pokud osobní údaje souvisí s údajným spácháním 
trestného činu, považují se tyto osobní údaje za citlivé, a správce údajů by je proto 
nemohl zpracovávat, pokud se nepoužije čl. 8 odst. 5 směrnice. 
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Závěr 
 
Nástup inteligentního měření, které připravuje půdu pro inteligentní síť, s sebou 
přináší zcela nový a složitý model vzájemných vztahů, který vyvolává problémy při 
uplatňování práva v oblasti ochrany údajů. Odpovědi na dotazník generálního 
ředitelství pro energii prokázaly, že v situaci jednotlivých členských států EU existují 
velké rozdíly, a to s ohledem na pokrok při zavádění i na smlouvy o dodávkách 
energie, což situaci dále komplikuje. Co je však naprosto jasné, je to, že inteligentní 
měření je co do rozsahu obrovské: odhaduje se, že velká většina evropských občanů 
bude mít do konce tohoto desetiletí v domácnosti instalován inteligentní měřicí 
přístroj. 
 
Toto stanovisko objasňuje použitelnost práva v oblasti ochrany údajů: bylo 
prokázáno, že měřicí přístroje zpracovávají osobní údaje, takže se použijí právní 
předpisy o ochraně údajů. 
 
V tomto stanovisku bylo prokázáno, že inteligentní měření s sebou přináší možnost 
četných nových způsobů zpracovávání údajů a poskytování služeb odběratelům. Bez 
ohledu na to, zda je zpracovávání podobné tomu, jaké existovalo v prostředí před 
zavedením inteligentního měření, nebo zda se jedná o zcela nové zpracovávání, je 
nutno určit jednoznačně správce údajů a tento si musí být vědom povinností, které 
vyplývají z právních předpisů týkajících se ochrany údajů, včetně ochrany soukromí 
již ve fázi návrhu, bezpečnosti a práv subjektu údajů. Subjekty údajů musí být 
náležitě informovány o způsobu zpracovávání jejich údajů a být si vědomy zásadních 
rozdílů ve způsobu, jakým jsou jejich údaje zpracovávány, aby v případě, že udělí 
svůj souhlas, byl tento souhlas platný. 
 
 

V Bruselu dne 4. dubna 2011 
 
      
Za pracovní skupinu 
předseda 
Jacob KOHNSTAMM 

 


