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Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR  
k materiálu Evropské komise 

návrh obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

  
1. Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen „SP ČR“) se dlouhodobě zabývá problematikou úpravy 

ochrany osobních údajů, resp. jakýchkoli citlivých dat v digitálním prostředí. Máme za to, že 

vyvážené nastavení legislativy přispěje ke kultivaci právního prostředí v Evropě a vztahů mezi 

subjekty osobních údajů na straně jedné a jejich správci a zpracovateli na straně druhé.  

 

2. Data představují v 21. století stejný potenciál pro rozvoj hospodářství, jako například přírodní 

zdroje. Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále ijen „SP ČR“) proto vítá záměr Evropské komise 

vytvořit moderní pravidla pro jejich regulaci. Jsme přesvědčeni, že funkční a vyvážené 

evropské nařízení o ochraně osobních údajů může přispět jak k ochraně soukromí občanů 

Unie, tak i k rozvoji podniků a jejich inovací, a tím i k hospodářskému růstu celého 

evropského regionu. 

3. Tento záměr je však splnitelný jen za podmínky, že požadavek na ochranu soukromí půjde 
ruku v ruce s posilováním schopnosti evropských podniků inovovat a být 
konkurenceschopnými na domácích i světových trzích. Evropská unie by měla využít této 
výjimečné příležitosti k tomu, aby ukázala, že je schopna přijmout moderní legislativu, která 
ochrání soukromí jejích občanů a současně podpoří inovace a hospodářský rozvoj. 

4. S ohledem na skutečnost, že návrh nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dosáhl na 
půdě Evropského parlamentu rekordního počtu pozměňovacích návrhů, což indikuje, že 
nalezení shody na textu dokumentu bude vyžadovat hledání kompromisů. Proto, je na místě 
obava, že bude tendence některé sporné otázky ponechat úpravě prováděcích předpisů 
vydávaných k GDPR. Má-li však být evropská regulace dostatečně efektivní, harmonizovaná a 
má-li být schopna skutečně napomoci vytvoření jednotného digitálního trhu v rámci EU, měl 
by text GDPR minimalizovat počet odchylek a výjimek z  aplikace v jednotlivých členských 
zemích. To znamená, že by měl být limitován počet prováděcích předpisů, k jejichž vydání 
bude GDPR dále zmocňovat. Tyto v praxi opět povedou k různosti národních právních úprav a 
nejasnostem ohledně národní implementační praxe.  

4.5. Návrh legislativní úpravy obsažený v návrhu GDPRnařízení a předložený Evropskou komisí 
tento cíl bohužel nebude schopen nasplnit. Evropská např. komise např. navrhuje v článku 77 
návrhu nařízení (tak, jak je formulován) zavedení mechanismu společné odpovědnosti. SP ČR 
varuje před přijetím tohoto návrhu, protože dle našeho názoru povede k  další právní 
nejistotě. Nebude totiž jasné, kdo je při zpracování údajů v dodavatelsko-odběratelských 
řetězcích za kterou činnost přímo co zodpovědný. Takový stav pak bude znamenat zdlouhavá 
a nákladná soudní řízení, ohrožení ochrany soukromí občanů a zvýšení finanční a 
byrokratické zátěže podniků.  Nevidíme přitom důvod k tomu, aby se měnila současná 
osvědčená dobře fungující evropská právní úprava, která odděluje role správce a 
zpracovatele údajů a definuje jejich vzájemnou odpovědnost prostřednictvím smluvního 
vztahu. Smluvní vztah také jasně stanovuje odpovědnost za nedodržení podmínek smlouvy 
v případech porušení ochrany dat (např. při jejich ztrátě nebo kompromitaci – narušení 
požadované ochrany dat).  
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5.6. SP ČR proto požaduje, aby Česká republika v Radě podpořila takové znění článku 77, které 
současné rozdělení zodpovědnosti mezi zpracovateli a správci údajů zachová.  

 
6.7. Jsme přesvědčeni, že přijetí návrhu Článku 77 ve znění předloženém Evropskou komisí by 

negativně ovlivnilo evropský trh v segmentu elektronického zpracování osobních údajů a 

digitální ekonomiku jako celek. Upozorňujeme na to, že zavedení principu sdílené 

odpovědnosti správce a zpracovatele osobních údajů nemá dle dosud prezentovaných 

důvodových zpráv žádné opodstatnění a neskýtá žádnou přidanou hodnotu oproti úpravě 

současné, která tento princip neobsahuje – včetně nákladů a benefitů se zavedením tohoto 

principu spojených. Bohužel, ani po více než třech letech od předložení původního návrhu 

Evropské komise, nepředložila Komise žádnou seriózní dopadovou analýzu podporující 

zavedení principu sdílené odpovědnosti a vývoj jednání v Radě EU situaci řadou předložených 

pozměňovacích návrhů ještě dále zkomplikoval.  

8. V současné době jsou jednání v Radě EU ve fázi, kdy zavedení principu sdílené odpovědnosti 

je spíše pravděpodobné. Nový princip odpovědnosti však může nevratně zdeformovat 

evropský trh s elektronickým zpracováním osobních údajů a jiných citlivých dat, aniž by 

nositelům údajů poskytl jakoukoli skutečnou výhodu. Naplňování všech evropských i 

národních strategií, které podporují digitalizaci, jako je Strategie Jednotného digitálního trhu 

nebo německá strategie Průmysl 4.0, se zcela zbytečně zkomplikuje a jejich zamýšlené účinky 

se rozmělní. 

9. V této souvislosti apeluje SP ČR na všechny aktéry zapojené do rozhodovacích procesů na 

úrovni EU, aby před hlasováním zvážili výše nastíněné argumenty a od Evropské komise 

žádali zpracování analytického hodnocení dopadů zavedení principu sdílené odpovědnosti do 

návrhu nařízení a obsahující zejména vyhodnocení jeho přínosů pro nositele osobních údajů. 

Současně apelujeme na jejich odpovědnost vůči českým firmám, které jsou zpracovateli 

osobních údajů, aby na zavedení principu sdílené odpovědnosti nepřistoupili, neboť pro řadu 

firem by mohla být likvidačním opatřením. 

10. Dalším sporným bodem GDPR je úprava sankcí za porušení povinností stanovených 

nařízením. Navrhované sankce GDPR se svou výší blíží sankcím ukládaným za porušení 

pravidel soutěžního práva. Mechanismus jejich ukládání a stanovení výše ze strany 

dozorujících orgánů v případě porušení povinností stanovených GDPR byl tak měl být 

stanoven jasně a transparentně. Výše sankce by měla být závislá na závažnosti zásahu do 

soukromí subjektu údajů a na formě jednání, délce trvání protiprávního jednání, a především 

potom na posouzení otázky, zda porušovatel jednal úmyslně či z  pouhé nedbalosti. Také by 

se mělo vždy zohlednit, zda protiprávním jednáním došlo ke vzniku faktické škody v důsledku 

zásahu do soukromí u subjektů s chráněnýni osobními údaji. 

7.11. Návrh GDPR nezohledňuje rovněž nejnovější trendy v oblasti poskytování cloudových 

služeb a technologických řešení, zejména tzv. vzdálených přístupů podpory (jedná se o 

přístup dodavatele případně správce IT systému). V dnešní době stále častěji nastává situace, 

kdy dodavatel IT řešení, či větších IT celků poskytuje odběratelům, resp. správcům osobních 
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údajů, servisní služby ve formě vzdálené podpory systémů, kontroly funkce systému, opravy 

chyb, apod. Nejen z ekonomických, ale i z čistě praktických důvodů (udržení podpory 24 

hodin po 7 dnů v týdnu) často dochází k poskytování těchto služeb často dochází i ze zemí 

mimo území EU. Účelem takovýchto služeb (nebo subdodávek služeb) není systematické 

zpracovávání osobních údajů (osobní údaje většinou ani neopouštějí systém nebo příslušné 

datové centrum), ale pouze vzdálená správa systému datového centra. V současné době je 

možné tento charakter činnosti podřadit pod národní úpravu definice zpracování. Podle 

našeho názoru by měl být určujícím ukazatelem rozsah a způsob poskytované IT podpory. 

Domníváme se, že by mělo být jasně stanoveno, že tato aktivita není zpracováním osobních 

údajů ve smyslu GDPR. Nelze samozřejmě vyloučit situaci, kdy dojde, byť nahodile, k 

zpřístupnění dat v systému v rámci poskytované podpory. V takovém případě musí mít 

správce systému poskytující technologickou podporu či správu Cloudu smluvní povinnost 

zpřístupněná data neprodleně smazat či učinit anonymními. Nejedná se však o systematické 

nakládání s osobními údaji, které naplňuje definici „zpracování“. 

8. V této souvislosti apeluje SP ČR na všechny aktéry zapojené do rozhodovacích procesů na 

úrovni EU, aby před hlasováním zvážili výše nastíněné argumenty a od Evropské komise 

žádali zpracování analytického hodnocení dopadů zavedení principu sdílené odpovědnosti do 

návrhu nařízení a obsahující zejména vyhodnocení jeho přínosů pro nositele osobních údajů. 

Současně apelujeme na jejich odpovědnost vůči českým firmám, které jsou zpracovateli 

osobních údajů, aby na zavedení principu sdílené odpovědnosti nepřistoupili, neboť pro řadu 

firem by mohla být likvidačním opatřením. 

12. Návrh GDPR nově rozšiřuje aplikaci právního rámce ochrany osobních údajů i na kategorii tzv. 

psedonymizovaných údajů, ačkoliv právní povaha těchto údajů není jasně definována. Již v 

současné době správci osobních údajů postrádají právní zakotvení režimu nakládání s 

pseudonymizovanými údaji. Bylo by velmi přínosné, pokud by GDPR jasně pojem 

pseudonymizace jasně definoval a charakterizoval. Nakládání s řádně pseudonymizovanými 

údaji by mělo být vyňato z režimu GDPR, neboť jejich zpracováním nedochází k zásahu ani 

ohrožení soukromí subjektů údajů. Pseudonymizované údaje, tedy údaje, které nelze bez 

dodatečných informací přiřadit ke konkrétnímu subjektu osobních údajů (jak definuje návrh 

GDPR v článku 3; jde například o šifrovaná data, kde byly identifikátory nahrazeny kódem bez 

významu), by dle názoru SP ČCR neměly být považovány za osobní údaje a jejich zpracování 

by tudíž mělo být vyloučeno z režimu GDPR. Je třeba si uvědomit, že údaje uchovávané v 

datových centrech mají velikou vypovídající hodnotu a jejich zpracování v rámci technologií 

Big Data mohou poskytnout řadu statistických závěrů. Technologie Big Data by neměly být 

zaměňovány za cílené profilování či sledování osob, ale měly by být vnímány jako nástroj k 

analýze velkého množství dat, jejímž výsledkem je získání potřebných informací o chování 

nebo potřebách blíže nespecifikované skupiny občanů EU, a to nejen pro soukromý sektor, 

ale i státní správu. Big Data mají zásadní význam při řešení kybernetické ochrany datových 

center a zároveň mají potenciál podpory růstu národních ekonomik členských států EU. Za 

pseudonymizaci dat by měl primárně odpovídat správce, resp. měl by zajistit, že díky přijatým 

technickým a organizačním opatřením nemůže dojít k identifikaci subjektu údajů, tedy 
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neoprávněnému zásahu do soukromí. Tuto problematiku řeší podrobně například 

mezinárodně přijatý standard ISO 27 001 / ISO 27018 a uživatelé cloudových služeb by měli 

příslušnou certifikaci nebo odpovídající základní požadavky požadovat od svého 

poskytovatele cloudových služeb. 

 V závěru je třeba upozornit na existenci evropské právní regulace obsažené v tzv. e-Privacy 

směrnici by měla být novým nařízením zrušena, aby v rámci podnikání na jednotném 

evropském trhu byly nastaveny stejné podmínky podnikání pro všechny podnikatele bez 

ohledu na předmět podnikání. Z hlediska aplikace e-Privacy směrnice jde o pramen práva, 

který reagoval na tehdy aktuální otázky úpravy nakládání s osobními údaji poskytovateli 

služeb elektronických komunikací. Směrnice upravuje definici lokalizačních a provozních 

údajů a podmínky jejich zpracování, dále definici nevyžádaného sdělení apod. Podle našeho 

názoru jde o úpravu věcnou, nicméně z hlediska adresátů povinností již nedokonalou, neboť 

k rozsáhlému zpracování lokalizačních a provozních údajů za účelem jiným, než je 

poskytování služeb elektronických komunikací, dochází v současné době živelně 

internetovými vyhledavači, poskytovateli OTT služeb, poskytovateli aplikací pro tzv. smart 

zařízení apod. 
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