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Použité zkratky 

CNIL – Commission nationale de l'informatique et des libertés (francouzský úřad pro ochranu osobních 
údajů). 
EHP – Evropský hospodářský prostor. 
EKLP – Evropská komise pro lidská práva 
ESLP – Evropský soud pro lidská práva. 
ESD – Evropský soudní dvůr. 
EU – Evropská unie. 
FSA – Financial Services Autority, britský Úřad pro finanční služby.  
DPA – Data Protection Act, britský zákon o ochraně osobních údajů.  
DPD – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
DRD – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. 3. 2006, o uchovávání 
údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES. 
DPEC – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. 7. 2002 o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. 
Charta – Charta (Listina) základních práv Evropské unie. 
Pravidla OECD – Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. 
SDEU – Soudní dvůr Evropské unie. 
Smlouva o ES – Smlouva o založení Evropského společenství. 
Smlouva o EU – Smlouva o Evropské unii. 
Smlouva o fungování EU – Smlouva o fungování Evropské unie. 
Úmluva – Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 
Úmluva č. 108 – Úmluva č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních 
údajů. 
WP 29 – Pracovní skupina zřízená podle čl. 29 DPD. 
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1. Cíle disertační práce 

 Disertační práce si klade za úkol představit možnosti ochrany soukromí a osobních údajů 
v souvislosti s průvodními jevy „postindustriální civilizace“, jakož i dlouhodobě přítomnými riziky 
spojenými s výkonem veřejné moci nebo činností nestátních aktérů. O volbě rozhodla skutečnost, že jde 
o téma široce diskutované a – nikoliv nadneseně řečeno – dotýkající se oprávněných zájmů každého z nás. 
S ohledem na požadavky kladené na disertační práci bylo nezbytné určení vhodných 
metod jejího zpracování.1  
 Jejich první skupinu představují metody logické, mezi které spadá abstrakce, indukce a dedukce, 
analýza a syntéza. Přestože lze skepticky poznamenat, že samotná logika k žádnému objevu nevedla, je 
nutno jejím pravidlům dostát. Abstrakce spočívá v odlučování nepodstatného a zachování podstatného; 
často předpokládá vytváření a definování pojmů. Legislativa v oblasti ochrany osobních údajů vycházejíc 
z předpokladu, že takto lze při dynamickém rozvoji technologií dosáhnout jisté nadčasovosti regulace, 
mnohdy používá neurčité pojmy. Ochrana osobních údajů zároveň patří k právním tématům vzniklým 
v poměrně nedávné minulosti, a proto její kategorie prozatím postrádají judiciální a doktrinární základnu 
v šíři vlastní „tradičnějším“ právním oborům. Zobecňující abstrakce v oblasti pozitivněprávní mohou vést 
k jednotlivým generalizacím, nejvýše parcielním teoriím, především směřujícím k zodpovězení 
otázek po vhodnosti legislativní úpravy z hlediska sledovaných záměrů. K abstrakci izolující 
lze poznamenat, že význam odloučení nepodstatného je předurčen i rozptýlením úpravy mezi předpisy 
dopadající primárně na jiné otázky. U každého prvku, z něhož se abstrahuje, dochází 
k izolaci vlastnosti či obecného znaku. Tímto znakem bude z podstaty věci zejména vliv na problematiku 
soukromí. Význam klasifikující abstrakce je ve společenských vědách značný především v důsledku 
nižšího počtu empiricky ověřitelných teorií oproti vědám přírodním. Tyto abstrakce jsou využitelné rovněž 
k systemizaci práce. Idealizujícím abstrakcím se nelze vyhnout zejména tehdy, nacházejí-li se v oboru 
úvahy „vektorové veličiny“ (typicky v oblasti lidskoprávní), ke kterým se v právní 
praxi lze pouze přibližovat. I pokud bychom nesdíleli principiálně kritické hodnocení 
Karla Poppera ohledně indukce, zůstane obhajitelným úsudek, že metoda dedukce bude 
upřednostňována zejména tam, kde soudní a správní praxe ustálená řešení nenabízí.2 Cílem analýzy by 
měla být rovněž identifikace výhod a slabých stránek uplatňované regulace, a to i v širším rámci, než je 
Evropská unie. Syntéza nalezne hlavní uplatnění v závěru práce.  
 Aplikace exaktních metod (formalizace, matematické metody, právní informatika apod.) se jeví 
v případě právních studií jako omezeně dosažitelná. Použitelné však mohou být metody statistické, a to již 
kvůli věcné souvislosti s právem informačních a komunikačních technologií. Právní informatika se uplatní 
zejména ve fázi heuristické. Sociologickými metodami lze přistupovat ke zkoumání právního vědomí 
a postojů adresátů norem obecně ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů; rovněž v tomto směru 
disertační práce představuje sekundární pramen. V oblasti systémových metod se uplatní 
hledisko morfologie systému. Problematika ochrany soukromí a osobních údajů zahrnuje rovinu 
správněprávní i civilistickou. V evropských podmínkách převažuje první, jinde – typicky v USA – je 
určující metoda právní regulace horizontální. Coby krajní řešení jsou připraveny prostředky 
trestního práva. Podstatná zůstává systémová dynamika; Knappovy úvahy o právu coby cíleném systému je 
namístě přiměřeně vyvažovat s odlišným pohledem Michaela Oakeshotta. Jelikož předmět práce prakticky 
neposkytuje prostor k využití metody experimentu, dostává se do popředí metoda komparativní, 
představující ve společenskovědních oborech svým významem jistou obdobu experimentu ve vědách 
přírodních.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Typologie metod je převzata z monografie KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 1. vydání. Praha : Eurolex 
Bohemia, 2003.  
2 POPPER, Karl. Logika vědeckého bádání. Přeložil Jiří Fiala. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 1997. s. 19. 
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2. Vymezení pojmu soukromí a jeho ochrany 

2. 1. Vymezení pojmu soukromí ve společenských vědách 

Právní filozofie podstatu soukromí vystihuje prostřednictvím pojmů 1/ nezasahování 
(nonintrusion), 2/ odloučení (seclusion), 3/ omezení (limitation) a 4/ kontrola (control). James Moor 
posledně jmenovaný náhled zdokonalil a vyjádřil zkratkou RALC (Restricted Access / Limited Control). 
Ve své teorii klade důraz na rozlišení mezi faktickou rovinou soukromí (schopností zamezit v přístupu 
k informaci) a samotným „právem na soukromí“.3  
 Dostupné jsou četné reflexe sociologické a sociálně antropologické dokládající, 
že potřeba soukromí má „všelidský“ charakter, byť její kořeny nalézáme nikoli v oblasti biologické 
nebo psychologické, ale sociální. Tenorem díla Barringtona Moora je konstatování, že postrádá význam 
uvažovat o soukromí tam, kde je minimální přítomnost technologie a sociální organizace.4 Podle 
jmenovaného autora je soukromí v podstatě sociálně vytvořené a možné jen v relativně složité 
společnosti se silně citelným rozdělením domácí soukromé oblasti a veřejné sféry. 

Podle sociálně-psychologickému pojetí soukromí blízké definice Karla Klímy, je třeba ochranu 
soukromí pokládat za „ochranu subjektivně vyjádřené představy o soukromém životě člověka, v širším 
slova smyslu může spočívat i v ochraně širšího okolí bezprostředně navazujícího na životní potřeby 
a zájmy dané osoby a především spjaté s rodinou, přáteli, apod.“5 Zůstává sporné, zda „subjektivně 
vyjádřená představa“ je způsobilá být předmětem právní ochrany, aniž by se tím oslabila právní 
jistota a předvídatelnost práva.  

Pakliže o soukromí uvažují kriminologové, začasto jej spojují s anonymitou coby prostorem 
příznivým delikvenci. V anonymním prostředí se trestná činnost může odehrávat zcela viditelně, 
a to za lhostejného přihlížení okolí; v této souvislosti je typicky uváděn případ vraždy Kitty Genovese 
(tzv. Genovese syndrom). 

Ze sociologických hledisek se lze zabývat vztahem mezi vývojem technologií přinášejících 
některá rizika pro ochranu soukromí a jejich vnímáním veřejností. Za zaznamenání stojí výrok zakladatele 
Facebooku Marka Zuckerberga, který prohlásil, že: „Lidé už si zvykli na to, že nejen sdílejí více různých 
informací, ale také to činí mnohem otevřeněji a před širším okruhem lidí. Tato sociální norma se prostě 
s časem vyvinula.“6 Má-li řečené naznačovat obecný trend (a nikoli preference viditelné minority), jen 
obtížně s tím lze konciliovat výsledky průzkumu Eurobarometru, podle něhož 82% obyvatel Evropské 
unie nepokládá předávání osobních údajů přes internet za bezpečné.7  

Zmiňovaná „sociální norma“ se vyvíjí i v souvislosti se zvyšováním bezpečnostních hrozeb 
(či změnou jejich vnímání veřejností), z něhož represivní složky státní moci usilují vytěžit posílení 
vlastních pozic. Nejradikálnější řešení – byť s nadsázkou – navrhl David Brin. Mělo by spočívat 
v monitorování všech lidských aktivit a ve volném přístupu každého k záznamům o komkoli.8  

2. 2. Vymezení pojmu soukromí v právní teorii  

Právo na ochranu soukromí coby „the right to be let alone“ (právo být ponechán o samotě, resp. 
sebou samým) deklarovali Samuel D. Warren a Louis D. Brandeis v článku „The Right to Privacy“ 
vydaném v Harvard Law Review již v roce 1890.9 Přes originalitu spočívající ve formulaci samostatné 
a obecné právní kategorie, která sloučila otázky dříve pojednávané fragmentárně, nelze přehlédnout, 
že obsah příspěvku vychází zejména z rozhodnutí evropských soudů týkajících se ochrany osobní 

                                                 
3 TAVANY, Herman T. Philosophical Theories of Privacy. Implications for an Adequate Online Privacy Policy. Metaphilosophy. 
2007, vol. 38, no. 1, s. 5.  
4 MOORE, Barrington. Privacy: Studies in Social and Cultural History. 1. vydání. Armonk, New York : M. E. Sharpe, 1984. s. 276. 
5 KLÍMA, Karel: Ústavní právo. 1. vydání. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. s. 286. 
6 Citovaný výrok nalezl negativní odezvu ze strany zástupců evropských institucí, kteří Facebook považují za „chronický“ zdroj 
problémů z hlediska ochrany osobních údajů. Viz O soukromí na síti už se nikdo nebojí, tvrdí otec Facebooku. Bruselu se 
to nelíbí. Vydáno 29. 1. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://zahranicni.ihned.cz/c1-40247920-o-soukromi-na-siti-uz-se-
nikdo-neboji-tvrdi-otec-facebooku-bruselu-se-to-nelibi 
7 Data Protection in the European Union. Citizens’ perceptions. Analytical Report. 2008. [cit. 2011-06-20]. s. 5, Dostupné 
z http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_225_en.pdf 
8 BRIN, David. The Transparent Society: Will Technology Force Us to Choose Between Privacy and Freedom? New York : Basic Books, 1999. 
David Brin svoji teorii nazval mutually assured surveillance, čímž parafrázoval pojem z oblasti strategických studií mutually 
assured destruction. 
9 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review. 1890, vol. IV., no. 5. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html 
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cti a dobré pověsti, resp. tamější legislativy.10 Později poměrně restriktivně formulované 
právo šířeji vymezil L. D. Brandeis ve svém disentu ve věci Olmstead v. USA.11 V tomto případě, který se 
týkal procesní přípustnosti důkazu opatřeného nezákonným odposlechem, většinové votum konstatovalo, 
že čtvrtý dodatek Ústavy USA nebyl porušen, neboť se vztahuje pouze na prohlídku či zabavení věci, 
ale nikoli odposlech, kdy není dotčena její hmotná podstata. K judikatornímu 
vývoji došlo v návaznosti na Federální zákon o komunikacích přijatý v roce 1934, na jehož podkladě byl 
procesně diskvalifikován důkaz získaný nezákonným odposlechem ve věci Nardone a Weiss.12 Podle 
Pavla Matese je paradoxem, že se kolébkou práva na soukromí staly Spojené státy americké, protože zde 
jsou odpovídající nároky dovozovány pouze výkladem čtvrtého dodatku ústavy.13 Tato glosa vystihuje 
složité historické základy práva na ochranu soukromí, jehož rozvoj ve Spojených státech amerických 
umožnily podmínky liberálního právního státu. 
 Nelze paušálně tvrdit, že Američané ochraně soukromí věnují pozornost v míře nižší či vyšší 
než Evropané.14 Podle Jamese Whitmana Američané nesdílejí kontinentální obsesi kontrolou obrazu 
na veřejnosti coby jednoho z aspektů ochrany osobní cti a odpovídající právní ochrana je slabší 
než v Evropě, přičemž z evropského pohledu může být tento rozdíl významný.15 Totéž lze konstatovat 
i v opačném pořadí, neboť z perspektivy Američanů kontinentální právo v některých případech postrádá 
dostatečné záruky ochrany soukromí před zásahy státu.16 Rovněž zde jde o rozdíly pouze relativní. 
Některými otázkami se blíže zabývají následující kapitoly.  
 William L. Prosser vymezil čtyři kategorie zásahů do soukromí. Zaprvé jde o získávání osobních 
údajů prostřednictvím intruzívních postupů, kupř. formou odposlechů; zde v kolizi s ochranou soukromí 
nestojí svoboda projevu. Zadruhé se jedná o zveřejnění pravdivých informací osobní povahy. Třetí 
variantu představuje zveřejnění údajů nepravdivých nebo podaných způsobem vytvářejícím zavádějící 
představu o skutečnosti. Je zjevné, že v těchto případech o poměřování mezi ochranou soukromí 
a svobodou projevu půjde často. Jakožto čtvrtou kategorii článek zařazuje zneužití cizí identity.17 

Další definici základních rovin ochrany soukromí podala Anita L. Allen, která uvedla, že právní 
teorie by měla rozlišovat právo na soukromí ve smyslu 1/ informačním – ochraňující údaje o jednotlivci, 
jeho korespondenci, záznamy a konverzaci apod. před nepovoleným zveřejněním, 2/ fyzickém – týkající se 
především tělesné integrity jednotlivce, 3/ rozhodovacím – poskytující jednotlivci možnost svobodné 

                                                 
10 Osobní pohnutkou sepsání uvedeného článku byl text v The New York Times referující o sňatku S. D. Warrena s Mabel 
Bayard, dcerou senátora a bývalého prezidentského kandidáta. Spoluautor L. Brandeis tímto novinovým příspěvkem nebyl 
zmiňován, spolu s S. D. Warrenem nicméně vykonával právní praxi v Bostonu. Podrobnosti jsou dostupné in GAJDA, Amy. 
What if Samuse D. Warren hadn´t married a senator´s daughter? Uncovering the press coverage that led to „the right to privacy“. 
Michigan State Law Review. 2008, 35, s. 35-60. Jan Filip upozorňuje, že obrat „right to be let alone“ v souvislosti s civilními delikty 
poprvé použil T. Cooley v dílu A Treatise on the Law of Torts the Wrongs which Arise Independent of Contract. Chicago, 1880, 
s. 29. K uvedenému viz FILIP, Jan. Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí, s. 12, In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). 
Právo na soukromí. Brno : Masarykova univerzita – MPÚ, 2011. Článek z roku 1890 by tudíž plnil převážně „jen“ 
funkci popularizační.  
11 U.S. Supreme Court, Olmstead v. U.S., 277 U.S. 438 (1928), Olmstead et al.v.United States. No. 493. (Argued Feb. 20 and 21, 
1928. Decided June 4, 1928.). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-
bin/getcase.pl?court=us&vol=277&invol=438 Soudce Brandeis konstatoval: „Tvůrci naší Ústavy na sebe vzali odpovědnost 
vytvořit příznivé podmínky pro usilování o štěstí (...) Přiznali právo (proti státu) být ponechán „sám sobě" - což je 
nejkomplexnější či nejobsažnější právo ze všech a zároveň i právo, které je nejvzácnější civilizovanému lidstvu.“ (Překlad podle 
nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10; jak jmenovaný soud výstižně dodal: „z explicitně ústavně 
nezmíněného práva na soukromí postupem doby stal základní strukturální element U.S. ústavy, který zajišťuje 
autonomii jednotlivce, byť o jeho uplatnění je stále a opakovaně sváděna uvnitř U.S. Supreme Court bitva.“) 
12 Nardone v. United States, 302 US 379, 1937 a Nardone v. United States, 308 US 338, 1939. 
13 MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. s. 11. 
14 Předmětem sociologické studie by mohlo být zodpovězení otázky, jaký je rozdíl mezi tím, co v rozhovorech pokládají 
za soukromá témata Evropané a Američané. 
15 Srov. WHITMAN, James Q. The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty. Yale Law Journal. 2004, vol. 113, no. 
6, s. 1151-1221. Kompendium amerického práva ochrany soukromí představuje práce TURKINGTON, Richard; ALLEN, Anita. 
Privacy Law: Cases and Materials. 2. vydání, Saint Paul : West Group, 2002.  
16 V částečném rozporu s tímto pohledem je ovšem legislativa přijatá Spojenými státy po 11. 9. 2001, zejména Patriot Act, Patriot 
Act II nebo Homeland Security Act. Někteří autoři dovozují, že Američané jsou vstřícnější než jiné národy 
k takto ospravedlňovaným zásahům do soukromí. Srov. SOLOVE, J. D. „I´ve Got Nothing to Hide“ and Other 
Misunderstandings of Privacy. San Diego Law Review. 2007, vol. 44, s. 745-772. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.gab.ro/wp-content/uploads/2010/02/nothing-to-hide.pdf 
17 PROSSER, William L. Privacy. California Law Review. 1960, Vol. 48, No. 3, s. 383–423. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.californialawreview.org/assets/pdfs/misc/prosser_privacy.pdf 
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volby a případně 4/ vlastnickém, zdůrazňující oprávněné majetkové zájmy.18 
 Obhajitelný je přístup založený na určení otázek typicky řazených pod pojem soukromí. Navzdory 
rozdílným interpretacím panuje shoda ohledně jeho vztahu k problematice informace, ústraní a zájmu. 
Výčet bývá doplňován o svobodné jednání v „osobních záležitostech“, možnost prezentovat se před 
jinými v nepravém světle, užívat jména a rozlišujících vlastností (podoby, hlasu) v zájmu jiného, především 
v komerčním smyslu, a svobodu od toho, aby byl člověk vystavován proti svému přání hluku, zápachu 
a pohledu.19 Tento výklad ústí v definici zdůrazňující „procedurální“ rovinu, podle níž se „pojem 
soukromí vztahuje k získávání, přechovávání a šíření informací o nějaké osobě, v níž 
ona osoba může kontrolovat a ovlivňovat přístup ostatních a k možnosti uchovat si anonymitu“.20 

Richard Clayton a Hugh Tomlinson za součásti práva na soukromí v demonstrativním výčtu 
označují právo na zachování důstojnosti a duševní integrity člověka, na ochranu před neoprávněným 
šířením podobizny, na kontrolu osobních údajů, na rozvíjení vztahů s jinými lidmi, 
právo proti neoprávněnému pronikání médií a právo být ponechán o samotě.21 Takto široké vymezení 
pojmu soukromí (aniž by byl nalezen konkrétnější „společný jmenovatel“ jinak nesouvisejících 
protiprávních jednání) ovšem může vést ke sporným důsledkům jednak tím, že alespoň nominálně řadí 
na stejnou úroveň ochranu poštovních zásilek i lidského života, dále vyvoláváním klamného zdání, 
že kupříkladu právo na život je v některých případech v podstatě situováno do soukromých dispozic. 

Analytickou definici kategorie soukromí – respektující její mnohotvárnost – formuloval Pavel 
Mates. Z ní, jakož i ze struktury odborné monografie Ochrana soukromí ve správním právu vyplývá, 
že do ní náleží ochrana obydlí, vstup na pozemky a jiné nemovitosti, nedotknutelnost osoby, zjišťování 
totožnosti, omezení osobní svobody, jméno a příjmení, ochrana korespondence a komunikace, 
ochrana soukromí ve správním řízení, ochrana soukromí v reklamě, ochrana osobních údajů, 
úprava ochrany soukromí v činnosti policie, resp. povinnost profesní mlčenlivosti a ochrana soukromí.22  

Pojem soukromí lze strukturovat též jeho rozčleněním na negativní a pozitivní složku. Negativní 
komponenta směřuje k zamezení státu nebo nestátnímu aktéru v přístupu k údajům o jednotlivci. 
V tomto smyslu lze o ochraně soukromí (zejména vůči státu) uvažovat v kategorii práv první generace, 
spojených s negativním statusem, respektive v Berlinově pojetí negativní svobodou.23 Pozitivní 
složka ochrany soukromí má nositeli tohoto práva zajistit znalost, jaké údaje jsou o něm evidovány, 
a případně možnost jejich opravy, v širším pojetí zahrnuje právo na přístup k dalším „neosobním“ údajům 
o skutečnostech, které jsou způsobilé dosáhnout průmětu do jeho právního postavení, nebo dokonce 
pouhé faktické situace. K uvedenému lze poukázat na rozsudky ESLP ve věcech Johnston a další v. Irsko, 
Gaskin v. Spojené království, ale též rozsudek Nejvyššího soudu státu Michigan ve věci Beaumont v. 
Brown.24 Přes posledně jmenované rozhodnutí je tato rovina charakterističtější pro evropské pojetí 
ochrany soukromí. Obtížnou podřaditelnost k „historickým bojům“ některé ze společenských skupin část 
autorů překonává tím, že ochranu soukromí označí za „právo čtvrté generace”, jehož úkolem je „chránit 
osobnost před nebezpečími a tlaky postindustriální civilizace“.25 Původ ochrany soukromí v soudcovské 
tvorbě práva (spíše než v zákonných textech) otevřel prostor pro radikální tvrzení, že jde o „brilantní 
podvod“.26 Přes víceznačnost a způsob utváření lze dovodit, že ochrana soukromí své místo v právu 
zaujímá legitimně. 

                                                 
18 ALLEN, Anita L. Genetic Privacy: Emerging Concepts and Values. In ROTHSTEIN, Mark A. (ed.) Genetic Secrets: Protecting 
Privacy and Confidentiality in the Genetic Era. New Haven, CT: Yale University Press, 1997. s. 31-59. Ohledně přístupu k ochraně 
soukromí a osobních údajů hledajícím paralely s ochranou vlastnictví srov. SCHWARTZ, Paul M. Property, Privacy and Personal 
Data. Harvard Law Review. 2004. vol. 117, no. 7, s. 2094. Další přehled teorií soukromí je podán v textu: Privacy. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://plato.stanford.edu/entries/privacy/ 
19 MILLER, David. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. 2. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2000. s. 479. 
20 Tamtéž, s. 479. 
21 CLAYTON, Richard; TOMLINSON, Hugh. Privacy and Freedom of Expression. 1. vydání. Oxford : Oxford University Press, 
2001. s. 3. 
22 MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. s. 20. 
23 CROWDER, George. Isaiah Berlin: Liberty, pluralism and Liberalism. Cambridge : Polity Press, 2004. s. 68. 
24 Rozsudek ESLP ze dne 18. 12. 1986 ve věci Johnston a další v. Irsko, stížnost č. 9697/82, odst. 55, rozsudek ESLP ze dne 7. 7. 
1989 ve věci Gaskin v. Spojené království, stížnost č. 10454/83, odst. 38, nebo výslovně rozsudek Nejvyššího soudu státu 
Michigan ve věci Beaumont v. Brown, 257 N. W. 2d 522, 527 (Mich. 1977). 
25 BLAHOŽ, Josef. Sjednocující se Evropa a lidská a občanská práva. 1. vydání. Praha : ASPI, 2005. s. 50. 
26 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Přeložil Zdeněk Masopust. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2001. s. 157.  
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3. Původ a soudobé materiální zdroje ochrany soukromí v evropském a americkém právu  

Jak upozorňuje James Q. Whitman, v právu USA představuje ochrana soukromí korelát ochrany 
jednotlivce před státem, zatímco v evropském pojetí vychází ze záměru jednotlivce kontrolovat svůj 
obraz na veřejnosti.27 Prvně jmenovaný koncept úzce souvisí s ontologickým primátem jednotlivce před 
státem – coby úhelným kamenem liberálního politického a právního myšlení. Evropský přístup není 
protichůdný názoru opačnému, historicky staršímu.28  

Evropské vymezení práva na soukromí, počátky jehož moderní historie se datují 
do devatenáctého století, je podle Whitmana úzce spojen s problematikou osobní cti a urážky na cti a dále 
ji rozvíjí.29 Vyznačuje se též úzkým vztahem k problematice osobní integrity. Obrací pozornost k médiím 
a veřejnosti, a tedy především k nestátním aktérům. Je zde dána věcná souvislost s vzorci chování tehdejší 
nobility a jejími obavami z kontroverzní publicity.30 Z „nekontinentální“ soudní praxe lze připomenout 
rozsudek ve věci Prince Albert v. Strange z roku 1849. Současným výrazem této judikatorní tendence je 
rozsudek ESLP ve věci Von Hannover v. SRN.31 Nejde nicméně jen o žaloby z „vysoké společnosti“; 
odpovídající postupy jsou uplatňovány v míře takřka neomezené. Vztah mezi ochranou soukromí 
v naznačeném smyslu a ochranou osobnostních práv vystihuje též komentářová literatura. Uvádí, 
že důsledek poškození cti, či dobré pověsti a jména fyzické osoby se projevuje zpravidla v rodině, 
v obchodních, podnikatelských či dalších společenských vztazích. K poškození práv vyjádřených v čl. 10 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod může dojít např. sdělením nepravdivých údajů o konkrétní osobě 
(o její rodině nebo o jejím rodinném a soukromém životě atp.) na veřejnosti, čímž taková nepravda je 
objektivně způsobilá značnou měrou ohrozit dobrou pověst, čest, vážnost, jméno a důstojnost 
ve společnosti, nebo narušením soukromého a rodinného života (např. uveřejněním okolností z intimní 
či rodinné sféry jedince, zásahem do rodinných vazeb – odejmutím dítěte z péče rodiče, aniž by k tomu 
byly faktické a zákonné důvody atp.).32 Úzké souvislosti mezi oběma kategoriemi práv (na soukromí 
a ochranu osobnosti) svědčí též judikatura ESLP, která (jak je předmětem bližší pozornosti v následujícím 
textu) přijala extenzívní výklad soukromí, zahrnující široké spektrum sociálních vztahů. Jinak řečeno, 
mnohé ze zásahů směřujících primárně do oblasti ochrany osobnosti mají průmět do sféry soukromí, 
a naopak. Lze uzavřít, že pro „původní“ evropské pojetí je charakteristické vymezení pojmu soukromí 
prostřednictvím (v některých případech veřejnoprávních) norem postihujících neoprávněné zásahy 
do osobnostních práv ze strany jiných soukromých osob.33  

K americkému pojetí se patří předeslat, že koncept soukromí pojímaného jako sféra myšlení 
a jednání, která má být svobodná od státních zásahů, se coby svébytná součást politicko-
filosofického myšlení objevuje s příchodem liberalismu reprezentovaného Johnem Lockem, Jamesem 

                                                 
27 WHITMAN, James Q. Human dignity in Europe and United States: the social foundations, in NOLTE, Georg. European and 
US constitutionalism: comparing essential elements, 1. vydání, Cambridge : Cambridge University Press, 2005. s. 121. Dále též 
WHITMAN, James Q. The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty. Yale Law Journal. 2004, vol. 113, no. 6, s. 
1151-1221. 
28 Ačkoli podle názoru převládajícího v politickém myšlení antického Řecka byl občan „otrokem polis“ (srov. vymezení sfér 
oikos a polis), uplatňovaly se i zde žaloby na ochranu cti. Kupř. Aristotelova Athénská ústava rozlišuje jejich podání u 
thesmothetů a sboru čtyřiceti soudců. Otázka přednosti jednotlivce vůči státu nemusí být bez významu tehdy, pokud je žalovaným 
ve sporu o ochranu osobnosti stát; tato řízení jsou ovšem výrazně méně četná oproti procesní situaci, kdy žalobce označí 
za pasivně legitimovanou „soukromou osobu“. Dokumentace tisíciletého vývoje hmotněprávních i procesních institutů ochrany 
cti – a potažmo soukromí v naznačeném smyslu (zejm. kontrola obrazu na veřejnosti) – by značně přesahovalo téma disertace. 
Nelze nicméně ztrácet se zřetele, že představy o rozsahu „sféry soukromí“ byly ovlivněny společenskou příslušností jejich nositelů 
– a odtud se odvíjejícími „materiálními možnostmi“ i vzorci chování.  
29 Z doktrinárních zdrojů srov. baron DE BARANTE, Amable Guillaume Prosper Brugiere. La Vie politique de monsieur Royer-
Collar, ses discourses et ses écrits. Paris : Didier, 1863, vol. I. s. 474-5; Loi Relative a la Presse, 11 Mai 1868, Art. 11; LEUZE, 
Dieter: Die Entwicklung des Persönlichkeitsrechts im 19, Jahrhundert. Bielefeld : Gieseking, 1962; PLEISTER, Wolfgang. 
Persönlichkeit, Wille und Freiheit im Werke Jherings. Ebelsbach : Gremer, 1982. s. 203-5. Citováno dle WHITMAN, James Q. 
Human dignity in Europe and United States: the social foundations, in NOLTE, Georg. European and US constitutionalism: comparing 
essential elements. 1. vydání. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. s. 121. 
30 K „tradičnějšímu“ pojetí v domácím právním prostředí srov. VOJÁČEK, Ladislav. Urážky, pomluvy, nactiutrhání. 
Ochrana cti v československém trestním právu. 1. vydání. Praha : Eurolex Bohemia, 2006.  
31 Rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004 ve věci von Hannover v. SRN, stížnost č. 59320/00. 
32 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 1. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 678-679. 
33 Čerpáno z MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. s. 9. 
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Madisonem, Benjaminem Constantem či Johnem Stuartem Millem.34 Příklon k individualismu je patrný též 
ve filosofických systémech René Descartese nebo Immanuela Kanta. Byť představitelé 
tohoto názorového proudu bezpochyby nebyli jen státní příslušníci USA, faktem zůstává, že předmětné 
pojetí ochrany soukromí, které zároveň představuje jednu z ústředních tezí liberální doktríny, se 
ve státoprávní praxi prosadilo nejprve zde.35 Řečené vyplynulo již z cílů války za nezávislost, přičemž úsilí 
o zbavení se „cizí“ nelegitimní nadvlády později nalezlo odraz ve snaze omezit státní moc per se.  

Přestože ochrana soukromí před státní mocí čerpá z kratší historické tradice, její normativní 
vyjádření se uplatnilo i v Evropě. Vzestup zájmu o ochranu soukromí nastává po zkušenostech 
s totalitárními a autoritativními režimy století dvacátého.36 Zjevná je spojitost legislativy se zkušeností 
s nacistickým režimem. Jím prováděné persekuce (jak v samotném Německu, tak i v okupovaných státech) 
byly usnadněny přístupem do evidencí obyvatel obsahujících údaje o náboženském vyznání.  

Vazbou na státem organizované pronásledování se zároveň oslabuje teze, že ochrana soukromí 
před státními zásahy je specificky americkým tématem a potvrzuje, že zejména po skončení druhé světové 
války se toto právní téma široce uplatňuje i v evropských podmínkách. K předmětnému „zobecnění“ 
ochrany soukromí v evropských souvislostech přispělo inkorporování pojmu lidské 
důstojnosti do ústavního práva, respektive její univerzalistické pojetí, odvracející se od rozlišování 
vlastních občanů a cizozemců ve sféře lidských práv.  

Vyslovování požadavku na ochranu soukromí lze spojovat i s lidskoprávním hnutím prosazujícím 
se zvláště od šedesátých let dvacátého století. ESLP ji však posílil tím, že opakovaně mezi cíle čl. 8 Úmluvy 
zařadil ochranu jednotlivce proti svévolnému zasahování veřejné moci do soukromého a rodinného života; 
k uvedenému srov. rozsudky ve věcech „Belgická jazyková záležitost“, Marckx v. Belgie nebo Airey v. 
Irsko.37 

Nový impuls pro posílení ochrany soukromí v rovině ústavněprávní představovaly pády 
jihoevropských autoritativních diktatur. Právo na soukromí se objevuje v nových ústavách Řecka (1975), 
Portugalska (1976) nebo Španělska (1978). Vně rámci demokratizačních procesů se ochrana soukromí 
objevuje v roce 1983 v nizozemské ústavě. Postoj totalitárních diktatur k ochraně soukromí je 
ambivalentní. Soukromá sféra bývá minimalizována tím, že státní kontrole jsou podrobeny všechny 
aspekty života společnosti.38 Na druhou stranu, tyto režimy v některých případech a v pozdějších stadiích 
vývoje ponechávají svým občanům soukromou sféru v širší míře, která má umožnit „náhradní“ 
seberealizaci mimo zapovězenou oblast opozičních politických aktivit. 

Stojí za zmínku, že československý občanský zákoník z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník) zakotvoval od počátku ve svých ustanoveních §§ 11 a násl. ochranu osobnostních 
práv (byť tato problematika měla v právní praxi jen okrajový význam), avšak   
do účinnosti zákona č. 509/1991 Sb. nezakotvoval výslovně ochranu soukromí. Podle Pavla Matese 
bylo odpovídající právo dovozováno coby předpoklad rozvoje 
člověka a možnosti jeho sociálního uplatnění.39 V praxi však standardy nedosahovaly úrovně období vlády 
Obecného zákoníku občanského, jehož § 16, věta prvá, stručně stanovil, že každý člověk má vrozená, již 
rozumem poznatelná práva, a nutno jej tudíž považovati za osobu.   

Rozšířením ochrany soukromí coby sféry bez zásahů státu i na evropské právní prostředí 
(a vymahatelností ochrany osobnostních práv v USA) se sice Whitmanova dichotomie rozostřuje, 
avšak   naznačenému „duálnímu“ pojetí ochrany soukromí v zásadě přisvědčit lze. Není vyloučeno, 
že v hraničních případech vycházejících z obdobného skutkového základu mohou mít evropské soudy 
tendenci věc řešit v zájmu ochrany soukromí, zatímco americké položí důraz na svobodu projevu, 
nebo prvně jmenované právní systémy přijmou širší míru ingerencí státu do soukromé sféry, 

                                                 
34 WALDO, James; LIN, Herbert; MILLETT, Lynette I. Engaging privacy and information technology in a digital age. Washnigton : 
National Academies Press, 2007. s. 376. 
35 Z amerických pramenů lze odkázat na Virginskou deklaraci práv (1776), Deklaraci nezávislosti USA (1776), ale též 
francouzskou Deklaraci práv člověka a občana (1798). Jde nicméně o ochranu soukromí a osobních údajů ante littera.  
36 Předobraz ochrany soukromí v anglickém právu bývá spatřován již v soudním rozhodnutí z 18. století, konkrétně v rozsudku 
ve věci Entick v. Carrington [1765] EWHC KB J98. 
37 Rozsudek ESLP ze dne 23. 7. 1968 ve věci „Belgická jazyková záležitost“, stížnosti č. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 
1994/63; 2126/64; rozsudek ESLP ze dne 13. 6. 1979 ve věci Marckx v. Belgie, stížnost č. 6833/74, odst. 31, a rozsudek ESLP 
ze dne 9. 10. 1979 ve věci Airey v. Irsko, stížnost č. 6289/73, odst. 32.  
38 Potlačování soukromé sféry je v mezích instrumentální racionality srozumitelné. K tomu srov. v odlišných podmínkách již 
James Otis st. a jeho filipiky za zachování domovní svobody předznamenávající boj proti britské koloniální nadvládě v Severní 
Americe.  
39 MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. s. 35. 
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a to zejména v oblastech stojících mimo problematiku boje s terorismem a mezinárodním organizovaným 
zločinem. 
 Evropské pojetí ochrany soukromí v horizontálních vztazích se postupně rozšířilo na garance 
mimo dosah problematiky pověsti obecně na dispozice s osobními údaji. Jeden z materiálních zdrojů 
utváření tohoto souboru práv představuje rozvoj informačních a komunikačních technologií.40 Je 
banálním faktem, že objem osobních údajů, které mohou být shromážděny jediným správcem, roste 
úměrně zdokonalování informačních technologií a „komputerizací“ lidských činností. 
V těchto podmínkách rychle zastarává i zákonná terminologie dříve pokládaná za technologicky 
neutrální.41 Usnadnění některých forem trestné činnosti představuje negativní externalitu Moorova zákona. 
Nikoli bezdůvodně je obchod s odcizenými osobními údaji považován za nejdynamičtěji se rozvíjející 
odvětví organizovaného zločinu.  
 Nejdůkladnější právní rámec ochrany osobních údajů, z něhož čerpala i pozdější evropská 
legislativa, vytvořily Spolková republika Německo a její spolkové země.42 Rovinu pouhé spekulace 
však přesahuje tvrzení, že stinnou stránkou tohoto přístupu bylo ztížení odhalování nacistických zločinců 
žijících pod změněnou identitou.  
 Ze soudobých důvodů uplatňování ochranného působení státu lze jmenovat rovněž 
privatizaci služeb dříve poskytovaných organizacemi veřejnoprávní povahy, přičemž tyto změny 
kupříkladu v oblasti pošt a telekomunikací nemusejí zůstat bez dopadů na ochranu soukromí, resp. 
obecným rozšířením možností nestátních aktérů daným technologickým vývojem. Vzhledem 
k předmětnému vývoji není věcně udržitelná teze, že právo ochrany osobních údajů pouze přizpůsobuje 
tradiční instituty typu listovního tajemství „technologickým“ souvislostem. Předmětné normy nepostihují 
informace jen ve specifických situacích, mezi které patří přeprava zpráv nebo obchodní využitelnost 
předmětných znalostí, ale vytváří pro ně obecný rámec, v důsledku čehož přichází 
s normativními řešeními dříve neuplatňovanými.  
 

                                                 
40 Jedna z prvních prací zaměřených na vztah mezi soukromím a novými informačními technologiemi konstatuje: Technologická 
zlepšení schopností zacházet s informacemi jsou následována tendencí rozsáhleji zpracovávat a analyzovat uchovávaná data. 
Řečené posléze motivuje shromažďování údajů pronikajících k většímu počtu proměnných, což vede k tomu, že od jednotlivců 
bývá požadováno čím dál více údajů. (Pravidlo bývá označováno za nový Parkinsonův zákon, popisující fungování byrokracie 
v informační společnosti.) MILLER, Arthur. The Assault on Privacy: Computers, Data Banks and Dossiers. 1. vydání. Ann Arbor : 
University of Michigan Press, 1971, s. 21.  
41 „Ať chceme nebo ne, zanecháváme za sebou každý den čitelnou digitální stopu: každý telefonní hovor, každé připojení 
k internetu, každá platba kartou, bankovní transakce, návštěva u lékaře, žádost adresovaná úřadu – to vše se ukládá v databázích 
příslušných bank, telefonních operátorů, zdravotních pojišťoven. Toto obrovské množství dat je potenciálně dohledatelné, 
použitelné i zneužitelné. Podobná data se samozřejmě ukládala i dříve, před nástupem počítačů. Jenže rozdíl je v tom, že papíry 
v šanonech se nedají tak snadno prohledávat. Co by podvodník či vyděrač zjišťoval před padesáti lety celé roky, to jeho moderní 
protějšek vyzbrojený běžným osobním počítačem může zvládnout za několik vteřin.“ KOUBSKÝ, Petr: Revoluce 
na Síti teprve začíná, Internet zevšedněl, zásadní změny přicházejí. Respekt. 2004, č. 11, s. 13. Naznačené změny zasáhly též oblast 
pracovních vztahů. V nedávné minulosti zaměstnavatel (míněn běžný zaměstnavatel v demokratickém státě) neevidoval 
o zaměstnanci o mnoho více než adresu, údaj o druhu a místu výkonu práce, dni nástupu a záznamy o výplatách mzdy. Nyní bývá 
příchod na pracoviště zaznamenáván na CCTV, vstup přes turniket nebo do výtahu pomocí elektronické karty, jakož i přihlášení 
se k počítači jsou evidovány; uchovávat se mohou i provozní údaje o používání počítače. Osobní údaje jsou též rozptýleny 
v elektronické poště zaměstnanců. Na druhou stranu technologický rozvoj zlepšuje možnosti zaměstnanců kontrolovat, jaké údaje 
o nich jsou uchovávány, k čemu byly použity, přesnost údajů a zákonnost jejich zpracování. Dotazy bývaly neobvyklé, a to se 
zřetelem k předvídatelnosti a omezenému množství uchovávaných údajů. Uvedeným vývojem by se mělo zvyšovat množství 
těchto dotazů, odhlédneme-li od protichůdně působícího nezájmu o vyvolávání pozornosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel je 
povinen sdělit všechny údaje, které o zaměstnanci uchovává, což se neobejde bez časových a peněžních nákladů.  
42 Pokud jde o specializovanou legislativu, drží primát Hessensko (1970), samotná SRN následovala (1977). Pojmy „Datenschutz“ 
(„ochrana údajů“) a „informationelle Selbstbestimmung“ („informační sebeurčení“) výrazně ovlivnily terminologii používanou 
v jiných právních řádech. Z dalších evropských států, které mezi prvními tuto oblast začaly regulovat speciální právní úpravou, 
lze jmenovat Švédsko (1973) a Francií se zákonem o „informatice a svobodách (1978). Kanada přijala zákon o soukromí v roce 
1977 a byl novelizován v roce 1982, norský zákon o registrech osobních údajů, stejně jako dánský zákon o soukromých registrech 
a rakouský zákon o osobních údajích byly vydány roku 1978. Lucembursko přijalo zákon o ochraně osobních údajů v roce 1979. 
Následoval Island se zákonem o systematických záznamech osobních údajů (1981), novozélandský zákon o úředních informacích 
(1982), britský zákon o ochraně osobních údajů (1982), finský zákon o osobních datových souborech (1987), irský zákon 
o ochraně osobních údajů (1988), australský zákon o soukromí (1988), japonský zákon o ochraně osobních údajů (1988) 
a nizozemský zákon o ochraně osobních údajů (1988). Jen pro vymezení rozhodného kontextu stojí za zaznamenání, že již 
koncem 18. a v 19. století se objevují rané pokusy o zákonnou ochranu soukromí. Srov. švédský zákon o přístupu k veřejným 
záznamům (1776), francouzský zákon zakazující publikování údajů o soukromí (1858), norské zákony zakazující publikování 
informací vztahujících se k osobním nebo domácím záležitostem (1889).  
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4. Ochrana soukromí a osobních údajů v lidskoprávních katalozích celosvětové působnosti 

Uvedené faktory nalezly konkrétní výraz nejen v evropském a americkém právním prostředí, 
nýbrž v měřítku celosvětovém. Všímáme-li si práva na soukromí v historických dokumentech univerzální 
povahy, nelze opomenout dokumenty „O čtyřech svobodách“ (1941), Atlantická charta (1941), Deklarace 
Spojených národů (1942) a Charta OSN (1945). Podle čl. 12 Všeobecné deklarace lidských 
práv nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, 
domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu 
proti takovým zásahům nebo útokům. 
 Z čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech se podává, že nikdo nesmí být 
vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence 
ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům 
nebo útokům. Jednotlivec se může těmto zásahům bránit i prostřednictvím mechanismu 
upraveného v Opčním protokolu. 

Mezinárodní pakt je charakteristický širokou územní působností, neboť byl ratifikován přibližně 
dvěma třetinami států na světě. Výbor pro lidská práva konstatoval, že čl. 17 vyžaduje zákonnou 
implementaci v soukromém i veřejném sektoru. Veřejné autority mohou požadovat jen ty informace 
ze soukromého života jednotlivce, které jsou nezbytné v zájmu společnosti, jak rozumí Pakt. … 
Shromažďování a uchovávání osobních údajů v počítačích, databankách a jiných zařízeních musí být 
regulováno zákonem. Státy musejí přijmout účinná opatření, které zamezí neoprávněným třetím osobám 
v přístupu k osobním údajům, a osobní údaje nesmějí být použity k účelům neslučitelným s Paktem. 
Kvůli zajištění co nejúčinnější ochrany soukromého života, má každý právo na informaci, zda jsou 
zpracovávány údaje o něm a jaké a ke kterým účelům. Každý má právo se dozvědět, jaký subjekt – ať již 
veřejný nebo soukromý – spravuje jeho údaje. Pokud tyto soubory obsahují údaje, které jsou nesprávné 
nebo zpracovávány v rozporu se zákonem, každý má právo na opravu nebo odstranění údajů.43  

Opční protokol k Mezinárodnímu paktu však nezahrnuje mechanismus, který by umožňoval 
efektivní vynucování závazků. Výbor pro lidská práva tuto roli plní jen částečně. Mezinárodní pakt 
podobně jako Úmluva jsou způsobilé zakládat přímo vymahatelné závazky tehdy, pokud v daném 
smluvním státu zákon o ochraně osobních údajů chybí nebo je neúplný, respektive nepřichází do úvahy 
přímá účinnost netransponované harmonizační úpravy. Pakt předpokládá omezení shromažďování údajů, 
ale jen na základě podaného výkladu nelze usuzovat, že shromažďování musí být férové. Není zde zmínka, 
že údaje musejí být zabezpečeny před nezákonným přístupem, nebo o zvláštním režimu pro citlivé údaje. 
Obecný komentář podaný Výborem však neformuluje vyčerpávající a neměnné závěry. 
Lze nicméně dovozovat, že omezení shromažďování účelem se uplatní jen ve slabší formě než v případě 
čl. 5 písm. b) Úmluvy č. 108 a přístup k informacím se pojí toliko s automatizovanými soubory, což je 
ovšem řešení vlastní i Úmluvě č. 108. 

Interpretační význam náleží rozhodnutí Výboru pro lidská práva ve věci Coeriel a Aurik v. 
Nizozemsko.44 Výbor konstatoval, že soukromí podle čl. 17 Paktu je sféra osobního života, ve které každý 
může svobodně vyjádřit svoji identitu a být to vstupováním do vztahů s jinými nebo sám. Z toho vyplývá 
právo požadovat opravu osobních údajů, které neodpovídají vnímání sebe samého. Právo na ochranu 
soukromí zahrnuje individuální autonomii, ve které mohou lidské bytosti dosáhnout seberealizace). Přijaté 
pojetí soukromí se nevztahuje výlučně k oblasti domova, ale i k pracovním činnostem.  

Pozornost si v rozhodných souvislostech zaslouží Úmluva o odstranění všech forem rasové 
diskriminace, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 
nebo trestání, Úmluva o prevenci a potrestání zločinu genocidy, Úmluva o zacházení 
s válečnými zajatci a Úmluva o právech dítěte. Za situace, kdy na mezinárodním poli nedosahují 
dostatečné efektivity mechanismy prosazování tzv. tvrdého jádra lidských práv, zůstává těžiště dokumentů 
zakotvujících ochranu soukromí v celosvětovém měřítku situováno toliko do roviny proklamativní. 
Z hlediska tématu předkládané disertační práce lze o uvedených pramenech uvažovat coby 
o zdroji inspirace judikatury ESD / SDEU.  

 
 

                                                 
43 General Comment No. 16: The right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and 
reputation (Art. 17) : 08/04/88. CCPR General Comment No. 16. (General Comments), odst. 7-10. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/23378a8724595410c12563ed004aeecd?Opendocument 
44 Rozhodnutí Výboru pro lidská práva ze dne 31. 10. 1994 ve věci Coeriel a Aurik v. Nizozemsko, comm. 453/1991, odst. 10.2. 
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5. Ochrana soukromí a osobních údajů podle čl. 8 Úmluvy a judikatury ESLP 

5. 1. Základní vymezení čl. 8 Úmluvy 

 Všechny členské státy Evropské unie jsou smluvními stranami Úmluvy, přičemž ratifikace 
uvedeného aktu představovala právní podmínku přistoupení k Evropským společenstvím. Článek 6 
Smlouvy o EU ve znění před vstupem Lisabonské smlouvy v účinnost deklaroval, že Unie respektuje 
základní lidská práva, která zajišťuje Úmluva. 

Podle čl. 6 odst. 2 a 3 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy platí, že Unie přistoupí 
k Úmluvě. Přistoupení k Úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami. Základní práva, 
která jsou zaručena Úmluvou a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří 
obecné zásady práva Unie. 

Úmluva zakotvuje ve svém čl. 8 odst. 1, že každý má právo na respektování 
svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. Z odstavce druhého téhož článku 
vyplývá, že státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se 
zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 
hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky 
nebo ochrany práv a svobod jiných. Jak výstižně upozornil Jiří Malenovský, je tato metoda formulace (jež 
je ovšem charakteristická pro celý katalog práv) nevhodná z hlediska psychologických účinků na adresáty, 
poněvadž druhý odstavec vyvolává dojem negace oprávnění založených v odstavci prvém.45 

Odlišné normativní řešení bylo uplatněno v české Listině základních práv a svobod. 
V souvislosti s ochranou soukromí je zřetelné jeho strukturované vymezení sestávající jednak z obecné 
klauzule vtělené do čl. 7 odst. 1 Listiny, jednak ze speciální úpravy v jejím čl. 10 předvídajícím ve třech 
odstavcích typové případy zásahů do soukromí, ochrany osobních údajů, ale též osobnostních 
práv a lidské důstojnosti obecně. Za zaznamenání stojí odlišná formulace, kdy Všeobecná deklarace 
lidských práv v čl. 12 hovoří o „zasahování do soukromého života“, zatímco Úmluva v čl. 8 zmiňuje 
jeho „respektování“. 

Evropa disponuje nejpropracovanějším regionálním systémem ochrany lidských práv, není 
však spolehlivého podkladu pro úsudek, že dokonce i v rovině „law in books“ je ochrana soukromí vlastní 
jen liberálním demokraciím. Z regionálních dokumentů jmenujme čl. V Americké deklarace 
práv a povinností člověka (1948) a čl. 11 Americké úmluvy o lidských právech (1969). Oproti tomu 
Africká charta práv člověka a národů (1981) právo na soukromí opomíjí. Všeobecná islámská deklarace 
lidských práv (1990) ve svém článku 18 písm. b) a c) rovněž ochranu soukromí výslovně uznává.  

 

5. 2. Vztah Úmluvy a práva Evropské unie  

Úmluva není prozatím (srov. čl. 6 odst. 2 a 3 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy) plně 
inkorporována do práva EU, za zdroj inspirace však byla označena již společnou deklarací orgánů 
ES z 5. 4. 1977 i v preambuli Jednotného evropského aktu. Úvahy o přistoupení Evropských společenství 
k Úmluvě se objevily v dubnu 1979 v memorandu Evropské komise.46 K této myšlence se Evropská 
komise vrátila ve své zprávě z roku 1990, která pojednávala též o „nápadné mezeře v právním systému 
Společenství“ odstranitelné právě přistoupením k Úmluvě.47 

Právní aspekty hlouběji rozpracoval ESD, jenž ve svém posudku ze dne 28. 3. 1996 konstatoval, 
že Evropská společenství nejsou nadána pravomocí k Úmluvě přistoupit.48 Přistoupení je vyloučené 
za stávající úpravy, protože žádné ustanovení zakládacích smluv nesvěřuje komunitárním orgánům 
pravomoc vydávat rozhodnutí nebo uzavírat dohody v oblasti lidských práv, a tudíž zde neexistuje 
potřebný právní základ pro zvažovaný postup. Právní názor oponoval Jiří Malenovský konstatováním, 
že se jedná o sektorový přístup opomíjející možnost uplatnění teorie implied powers (implikovaných 
pravomocí).49 Ve svých důsledcích mohlo jít o zpochybnění nosných důvodů rozsudku ESD 

                                                 
45 MALENOVSKÝ, Jiří. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Přednáška ze dne 29. 11. 2004. Mezinárodní 
právo veřejné II. – Univerzální a partikulární ochrana lidských práv, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 
46 Memorandum of 4 April 1979, Bulletin of the European Communities Supplement 2/79. 
47 CONS DOC 10555/90, 4. 12. 1990. 
48 Opinion of 28/03/1996, Opinion 2/94 (Rec.1996, p.I-1759), odst. 27. 
49 MALENOVSKÝ, Jiří. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Přednáška ze dne 29. 11. 2004, Mezinárodní 
právo veřejné II. – Univerzální a partikulární ochrana lidských práv. 



 13  

ve věci Stauder v. Ulm.50 Za této situace bylo poněkud paradoxní, že přístup k Úmluvě představoval 
nezbytnou předběžnou podmínku vstupu do EU; srov. čl. 49 Smlouvy o EU. Ve své současné aplikační 
praxi ESD / SDEU poukazuje na Úmluvu coby na pramen poznání práva.  

Jestliže, jak bylo výše uvedeno, podle čl. 6 odst. 2 a 3 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy 
platí, že Unie přistoupí k Úmluvě, je nabíledni, že Soudní dvůr Evropské unie bude přihlížet k judikatuře 
ESLP. Dalšími prameny dopadajícími na uvedenou problematiku jsou Protokol č. 8 k Lisabonské smlouvě 
a Protokol č. 14 k Úmluvě (srov. čl. 17). Řečené platí tím spíše, že Lisabonská smlouva rozšiřuje 
spolupráci v oblasti bezpečnosti, kde prozatím není judikatura soudních orgánů Evropské unie příliš četná. 
Ze strany SDEU půjde o tzv. konformní recepci, tj. přebírání – v míře rozsáhlejší než doposud – právních 
názorů ESLP či o výslovné odkazy na jeho jednotlivá rozhodnutí v odůvodnění vlastní judikatury.51 
Za hlavní limitující překážky přistoupení Unie k Úmluvě bývají označovány nedotknutelnost pravomocí 
EU (resp. problém s jejich možným omezením v důsledku přistoupení k Úmluvě), účast EU na dalších 
procesech spojených s Úmluvou (např. ve Výboru ministrů Rady Evropy, ve finančních otázkách apod.) 
a zejména problematiku pasivní legitimace EU a/nebo členských států. Uvažuje se o tzv. mechanismu 
spolužalovaných, jenž by měl umožnit směřovat stížnosti na porušení Úmluvy buď vůči členskému státu, 
nebo vůči EU, případně vůči oběma, přičemž řešeny by mj. musely být společná odpovědnost členských 
států a EU a role (předchozí zapojení) SDEU.52 Přetrvává též nezodpovězená otázka, nakolik ESLP 
zachová dosavadní zdrženlivý („zdvořilý“) kurz vůči postupům členských států EU vycházejícím 
z práva EU.53 Dále se tímto problémem zabývá část práce týkající se Charty základních práv EU. 
 

5. 3. Pojem soukromí v judikatuře ESLP 

Podle právní teorie je třeba za ustálenou judikaturu pokládat sérii soudních rozhodnutí 
obsahujících shodné nosné důvody dopadající na stejnou otázku. Tato judikatura justifikuje význam, 
který soudci přikládají určitému pojmu obsaženému v textu právního předpisu, konstantností 
a pravidelností takovéhoto výkladu.54 K problematice ochrany soukromí jsou k dispozici dlouhodobě 
uplatňovaná judikatorní hlediska, zůstává však nevyhnutelné přistupovat k Úmluvě coby živému nástroji, 
který musí být interpretován ve světle soudobých podmínek, a tedy je namístě výklad teleologický (čl. 31 
odst. 1 Vídeňské úmluvy o smluvním právu) a dynamický, což implikuje např. rozsudek ESLP 
ve věci Tyrer v. Spojené království.55  

Podle rozhodnutí EKLP ve věci Deklerck v. Belgie představuje respektování soukromí ochranu 
sféry jednotlivce, ve které může svobodně sledovat rozvoj a naplnění své osobnosti.56 Jinak řečeno, 
soukromí nezahrnuje pouze oblast, ve které může jednotlivec jednat autonomně, ale také rozvíjení 
sociálních vztahů uvnitř i vně domova.57 V rozsudku Niemietz v. Spolková republika Německo ESLP 
konstatoval, že by bylo nepřiměřené omezovat pojem soukromého života na „vnitřní kruh“, ve kterém 
může jednotlivec žít svůj vlastní osobní život, jaký si vybral, a vyloučit z něj svět, který nezapadá 

                                                 
50 Rozsudek ESD ze dne 12. 11. 1969, Erich Stauder v Sozialamt, Ulm, 29/69, Recueil, s. 419. 
51 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5. vydání. 
Brno : Masarykova univerzita, nakl. Doplněk, 2008. s. 513. Prvními případy, kde ESD odkazoval na Úmluvu byly 4/73 Nold v. 
Komise [1974] ECR 491 a 36/75 Roland Rutili v. Ministre de l’Intérieur [1975] ECR 1219. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973J0004:EN:HTML. Dále srov. rozsudek velkého senátu 
ESLP ze dne 30. 6. 2005 ve věci Bosphorus Airways v. Irsko, stížnost č. 45036/98, odst. 73. 
52 Srov. SCHORM, Vít A. in referát přednesený v rámci setkání se zástupci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před 
ESLP ze dne 25. 5. 2011. 
53 Z judikatury ESLP srov. kupř. rozsudek ze dne 27. 4. 1995 ve věci Dorothée Piermont, stížnosti č. 15773/89, 15774/89, 
rozsudek ze dne 18. 2. 1999 ve věci Matthews v. Spojené království, stížnost č. 24833/94, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 7. 3. 
2000 ve věci T. I. v. Spojené království, stížnost č. 43844/98, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 23. 5. 2002 ve věci SEGI a další v. 
Německo a další, stížnosti č. 6422/02 a 9916/02, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 13. 1. 2005 ve věci Emesa Sugar N. V. v. 
Nizozemí, stížnost č. 62023/00, a rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 30. 6. 2005 ve věci Bosphorus Airways v. Irsko, stížnost 
č. 45036/98. 
54 KÜHN, Zdeněk. Význam soudního precedentu v kontinentálním právu. Jurisprudence. 1999, č. 7-8, s. 69. 
55 Rozsudek ESLP ze dne 25. 4. 1978 ve věci Tyrer v. Spojené království, stížnost č. 5856/72. Uvedené platí obzvlášť 
v proměnlivém prostředí informačních a komunikačních technologií. 
56 Rozhodnutí EKLP ze dne 11. 7. 1980 ve věci Deklerck v. Belgie, stížnost č. 8307/78. 
57 Obdobně srov. Doporučení č. (89)2 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely 
zaměstnání, z roku 1989 konstatuje, že respektování soukromí a lidské důstojnosti zaměstnance představuje i možnost, 
aby navazoval a udržoval sociální a individuální vztahy na pracovišti. Dále též Rada Evropy, Výbor ministrů: Doporučení č. (89) 2, 
Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely zaměstnání. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.uoou.cz/zahr_RE_dok_11.php3. 
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do této oblasti.58 Respekt k soukromému životu musí rovněž zahrnovat jistý stupeň práva ustavovat 
a rozvíjet sociální vztahy s ostatními lidskými bytostmi. Z toho vyplývá, že z pojmu soukromý život 
nemohou být vyloučeny profesní nebo obchodní aktivity – tedy ty činnosti, které mají v lidských životech 
zásadní význam pro rozvíjení vztahů s okolním světem (srov. odst. 29).59 Rozšiřující výklad ochrany 
soukromí obstojí i v situaci, kdy není fortifikován ochranou profesního tajemství – jako tomu 
bylo v uvedené věci. V rozhodnutí ve věci X. v. Island EKLP konstatovala, že ochrana soukromí se 
nevyčerpává ochranou před publicitou, ale zahrnuje právo na rozvíjení vztahů s ostatními – 
zejména „v emocionálním poli“, a tedy naplňování osobnosti.60 Uvedené závěry jsou obdobné těm, 
které formuloval Výbor pro lidská práva ve věci Coeriel a Aurik v. Nizozemsko ve vztahu k výkladu čl. 17 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Zvolený extenzívní přístup potvrzuje 
„mnohovrstevnatost“ problematiky soukromí.  

V souvislosti s pojmem „respektování“ („právo na respektování“) včleněným do čl. 8 odst. 1 
Úmluvy se otevírá výkladová otázka, zda z tohoto ustanovení vyplývá pozitivní povinnost státu přijmout 
rozumná a přiměřená opatření k jeho zabezpečení. ESLP je poměrně aktivní na poli uznávání pozitivních 
závazků – tj. ochranné funkce – smluvních států odvíjejících se z čl. 8 Úmluvy a z jeho judikatury 
lze dovodit, že státům přičítá toto poslání ve stále širším rozsahu.  

K judikatornímu vyjádření ochranné funkce státu přistoupil Spolkový ústavní soud, 
nejprve v souvislosti s vyrovnáním se s minulostí; za zaznamenání stojí věc Lüth, kde Spolkový ústavní 
soud uznal efekt vyzařování lidských práv, dále tzv. První rozhodnutí o interrupcích nebo tzv. případ 
numerus clausus, kde tentýž soud konstatoval, že stát musí jednotlivci poskytnout prostředky nezbytné 
k realizaci ústavních práv.61 Obdobný přístup zvolilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy 
v rezoluci č. 428 z roku 1970, když v odstavci C7 konstatovalo, že čl. 8 Úmluvy by měl chránit nejen před 
státem, ale i před soukromými osobami.62 

Soudce Richard Posner usiloval o podání historizujícího vysvětlení transatlantických rozdílů 
v rozhodnutí Jackson v. City of Joliet.63 Dovodil, že američtí ústavodárci uvažovali – v souladu 
s doktrínou laissez-faire – ochranu jednotlivce před nositeli státní moci, kteří – jak historie ukázala – mají 
tendenci svých pozic zneužívat k útisku občanů, a nikoli ochranu lidí mezi sebou. Čtrnáctý dodatek Ústavy 
USA, deklaruje, že stát nesmí kohokoli svévolně zbavit života. Oproti tomu, vznik Úmluvy v poválečném 
ideovém prostředí nalezl formální výraz v jejím čl. 3, který stanoví, že nikdo nesmí být mučen 
nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. Soudce Posner však formuloval 
spíše popis než vysvětlení. Na odlišné evropské pojetí je možné nahlížet v následující perspektivě. 
Evropa též v duchu osvícenské myšlenkové tradice inklinuje k přijímání významnější role státu 
představovaného racionálním zákonodárcem, a to včetně jeho zasahování do soukromoprávních vztahů. 
V době vzniku Úmluvy byl v živé paměti vývoj ve Výmarské republice provázený 
násilnými kampaněmi „nestátních aktérů“, které vytvářely předmostí uchopení státní moci jednou 
z organizovaných skupin. Tato zkušenost podle mého názoru vyústila v závěr, že stát musí postihovat 
nezákonná jednání ohrožující lidskoprávní standardy aktivněji a především zavčas, tj. ve fázi, kdy jdou 
na úkor „pouze“ jiných soukromých osob, a zdánlivě nikoli ústavního zřízení. Předmětná 
úvaha byla posléze – v zájmu dalšího zvýšení ochrany lidských práv – zobecněna i na situace, kdy není 
ve hře samotné zachování legitimního politického systému. 

                                                 
58 Rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 1992 ve věci Niemietz v. Spolková republika Německo, stížnost č. 13710/88. Že z pojmu 
soukromí nelze vyloučit profesní život, dokládá ESLP v rozsudku ze dne 16. 2. 2000 ve věci Amann v. Švýcarsko, stížnost č. 
27798/95, odst. 65, a rozsudku ze dne 4. 5. 2000 ve věci Rotaru v. Rumunsko, stížnost č. 28341/95,odst. 43. 
59 Ve vztahu k prohlídce obchodních prostor v judikatuře ESLP srov. rozsudek ze dne 25. 2. 1993 ve věci Crémieux v. Francie, 
stížnost č. 11471/85, rozsudek ze dne 25. 2. 1993 ve věci Miailhe v. Francie, stížnost č. 12661/87, a rozsudek ze dne 16. 4. 2002 
ve věci Société Colas Est v. Francie, stížnost č. 37971/97. 
60 Rozhodnutí EKLP ze dne 18. 5. 1976 ve věci X. v. Island, stížnost č. 6825/74. 
61 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 15. 1. 1958 ve věci Lüth, BVerfGE 7, 198, (1 BvR 400/51). Spolkový ústavní 
soud shledal, že výzvy Ericha Lütha, předsedy Hamburského tiskového klubu, k bojkotu filmu Veita Harlana, 
režiséra s nacistickou minulostí, spadají pod dosah ústavněprávně zaručené svobody projevu. K uvedenému srov. 
VOGENAUER, Stephen. An Empire of Light? II: Learning and Lawmaking in Germany Today. Oxford Journal of Legal Studies. 
2006, vol. 26, no. 4. s. 643. Dále též GARDBAUM, Stephen. Where the (state) action is. International Journal of Constitutional Law. 
2010, vol. 8, no. 1. s. 760-779. Srov. první rozhodnutí o interrupcích vydané 25. 2. 1975 Spolkovým ústavním soudem (BVerf GE 
39, 1), dále rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 18. 7. 1972, BVerfGE 33, 303 Numerus clausus. 
62 Resolution 428 (1970) containing a declaration on mass communication media and human rights. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta70/eres428.htm 
63 Rozhodnutí ve věci Jackson v. City of Joliet, 715 F 2d 1200, 1203 (7th Cir. 1983) je dostupné 
z http://openjurist.org/715/f2d/1200. [cit. 2011-06-20]. 
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Jak bylo předznačeno, ESLP rozvíjí – začasto v souvislosti s právem na soukromí – rozsáhlou 
judikaturu týkající se povinnosti smluvního státu přijmout ochranná opatření. Předpokládá, že stát uznává 
svoji povinnost (pozitivní závazek) na tomto poli z moci úřední zasahovat, a tedy neponechává případné 
spory mezi „nestátními aktéry“ týkající se ochrany osobních údajů „soukromé“ procesní iniciativě.64 
Ze skutkového základu specifikovaných rozhodnutí je zřetelné, že ESLP se k tomuto postupu přiklání 
typicky jen tehdy, jsou-li dány zvlášť závažné okolnosti. Přesto jde o přístup svým do jisté míry 
paternalistickým podtextem odlišný od řešení volených americkými soudy.65  
 

5. 4. Přípustná omezení ochrany soukromí podle čl. 8 odst. 2 Úmluvy 

ESLP ve věci Peck v. Spojené království deklaroval, že pojem soukromí nelze vyčerpávajícím 
způsobem definovat.66 Obdobně není možné enumerativním výčtem vymezit konkrétní podmínky 
omezení ochrany soukromí. Přesto zůstává otevřený prostor k určení typových kritérií pro tato omezení, 
resp. komponent, které mají zaručit soulad přijatého řešení s čl. 8 Úmluvy. Tam, kde jsou zájmy 
jednotlivce a společnosti protikladné, je vždy třeba zachovávat mezi nimi rovnováhu (srov. 
rozsudek ESLP ve věci Young, James a Webster v. Spojené království).67 Derogace čl. 8 Úmluvy je 
přípustná za obecných podmínek, neboť ji nelze podřadit režimu čl. 15 odst. 2 Úmluvy. Jinak řečeno, 
konformita vůči Úmluvě je dána zákonností, ale též nezbytností a přiměřeností přijatého řešení. K situaci, 
kdy v testu proporcionality neobstojí samotný zákon, srov. rozsudek ESLP ve věci L. a V. v. Rakousko.68 
V rozhodných souvislostech stojí za zaznamenání, že omezení a derogace mají charakter výjimek, 
a proto musejí být interpretovány restriktivně.69 

Ustanovení čl. 8 odst. 2 Úmluvy předvídá tři hlediska ospravedlnění omezení ochrany soukromí: 
1/ zákonnost, 2/ nezbytnost v demokratické společnosti, a konečně 3/ směřování k aprobovanému 
cíli (zejm. národní bezpečnost, veřejná bezpečnost, ekonomický blahobyt země, prevence zločinu, 
ochrana zdraví a morálky, resp. ochrana práv a svobod druhých), zahrnující zejména komponentu 
přiměřenosti („v užším slova smyslu“).70 ESLP též ve spojení s ochranou soukromí vychází 
ze svého argumentačního rejstříku, který užívá pojmy „v souladu se zákonem“ a „sledovat legitimní cíl“, 
jakož i „zásada férové rovnováhy“ a „posuzovací volnost“ („margin of  appreciation“). 
 Kritérium zákonnosti bude splněno i tehdy, pokud se opírá nikoli o zákon ve formálním smyslu, 
ale jen o právní předpis vydaný na základě delegované pravomoci nebo soudní praxi, což dokládají 
rozsudek ve věci Kruslin v. Francie a rozsudek ve věci Huvig v. Francie.71 K parametrům zákonnosti se 
ESLP vyjádřil ve věcech Kruslin v. Francie a Huvig v. Francie, kde identifikoval nedostatky v legislativním 
rámci odposlechů. Konstatoval, že nejsou poskytnuty dostatečné záruky proti zneužití odposlechů 
telefonických hovorů. Ve věci Kruslin v. Francie ESLP dovodil, že v souvislosti s odposlechy je 
třeba vytvořit „jasná a podrobná pravidla“, a to v návaznosti na rostoucí sofistikovanost technologií. 
Tyto rozsudky směřují k předvídatelnosti a dostupnosti právního rámce omezujícího ochranu soukromí. 
Subjekty údajů se mohou vyhnout chování, u kterého lze předpokládat zájem státních orgánů, např. 
kontaktům s osobami spojovanými s organizovaným zločinem. Pokud se ovšem zaznamenává průběh 
komunikace „blanketně“, tj. „preventivně“, bez konkrétních podezření a všeobecně, což je případ DRD, 
předejít omezení soukromí nelze jinak než upuštěním od komunikace nebo použitím kryptografických 
a anonymizačních metod. 

 

                                                 
64 Slovy Ústavního soudu České republiky, vtělenými do nálezu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl.ÚS 3/09, 219/2010 Sb., odst. 16, 
zákonodárcem nesmí být vykonáno ani „příliš mnoho“ (negativní funkce základních práv), ani „příliš málo“ (jejich funkce 
pozitivní či ochranná). 
65 V určitém směru tato ochranná funkce státu soukromí oslabuje, neboť vyžaduje důkladnější kontrolní mechanismy. 
66 Rozsudek ESLP ze dne 28. 1. 2003 ve věci Peck v. Spojené království, stížnost č. 44647/98. 
67 Rozsudek ESLP ze dne 18. 12. 1982 ve věci Young, James a Webster v. Spojené království, stížnost č. 7601/76 a 7806/77. 
68 Rozsudek ESLP ze dne 9. 1. 2003 ve věci L. a V. v. Rakousko, stížnost č. 39392/98; 39829/98. 
69 SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. 1. vydání. Brno : MU Brno-EIS UK, 1997. s. 125. 
70 Uvedená hlediska lze přiměřeně uplatnit i v českém ústavním právu. Omezení soukromí podle čl. 7 odst. 1, čl. 10, čl. 12 a čl. 13 
Listiny je možné zákonem, nicméně čl. 10 odst. 2 a čl. 12 Listiny upravují blíže aprobované účely těchto restrikcí. V ústavněprávní 
praxi však nečiní formulace čl. 7 odst. 1 a č. 13 Úmluvy významnější problémy; jistý stupeň „torzovitosti“ je normám 
ústavního práva vlastní. Srov. HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace. Praha : Linde, 2003. s. 51. Dalším ohraničujícím 
faktorem je čl. 4 odst. 4 Listiny.  
71 Rozsudek ESLP ze dne 24. 4. 1990 ve věci Kruslin v. Francie, stížnost č. 11801/85, a rozsudek ESLP ze dne 24. 4. 1990 
ve věci Huvig v. Francie, stížnost č. 11105/84. 
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Deficitní shledal ESLP právní úpravu odposlechů ve věci Amann v. Švýcarsko a Kopp v. 

Švýcarsko.72 V prvně jmenovaném případě ESLP konstatoval, že zákon nevymezil s potřebnou přesností 
rozsah a podmínky, za kterých mohl prokurátor odposlech nařídit. Ve věci Kopp identifikoval ještě 
výraznější nedostatky, neboť o tom, zda se rozhovor týkal výkonu advokátní praxe či nikoli, rozhodoval 
pověřený úředník pošty bez účasti soudu (srov. odst. 73-75). V rozsudku ve věci Malone v. Spojené 
království ESLP konstatoval, že předvídatelnost nabývá specifického významu tam, kde policie provádí 
odposlechy (odst. 67). Nelze vyžadovat, aby jednotlivec mohl předvídat, že je odposloucháván, 
neboť pak by byl účel tohoto procesního postupu zmařen. Blízkou problematiku řeší rozsudky 
ve věci Schenk v. Švýcarsko a Khan v. Spojené království, kde jmenovaný soud toleroval nižší míru 
formalizace pravidel provádění odposlechu v britském právu, a to se zřetelem k dalším zárukám 
spravedlivého procesu.73  

V rozhodnutích A. v. Francie a Valenzuela Contreras v. Španělsko se ESLP zabýval odposlechy 
uskutečněnými se souhlasem účastníka telefonní stanice za asistence policie.74 V prvně jmenované 
věci dovodil, že účastník telefonického rozhovoru (zaznamenávaného v této věci policejním orgánem 
mimo rámec trestního řízení, resp. bez povolení soudu) není oprávněn udělit souhlas s odposlechem 
i za druhého účastníka komunikace.75 Rozdílem oproti situaci, kdy adresát předá dopis orgánům činným 
v trestním řízení, je okolnost, že se na zachycení projevu na dopisní list policie nepodílí. 
K téže problematice se vztahuje rozsudek ESLP ve věci M. M. v. Nizozemsko týkající se odposlechu 
advokáta podezřelého ze sexuálních deliktů, který byl proveden se souhlasem poškozené a za technické 
pomoci policie.76 Z hlediska Úmluvy naopak shledal ESLP rozsudkem ve věci Turquin v. Francie 
udržitelný postup, kdy orgány činné v trestním řízení vycházely z nahrávky telefonického hovoru pořízené 
– bez státní účasti – manželkou stěžovatele obsahující jeho doznání k vraždě syna.77 K uvedenému stojí 
za zaznamenání problematická právní úprava v České republice, kdy § 88 odst. 3 tr. řádu stanoví, 
že bez příkazu soudu (podle § 88 odst. 1 téhož zákona) může orgán činný v trestním řízení nařídit 
odposlech a záznam telekomunikačního provozu, nebo jej provést i sám, a to i tehdy, je-li vedeno trestní 
řízení pro trestný čin neuvedený v § 88 odst. 1 citovaného předpisu, pokud s tím 
účastník odposlouchávané stanice souhlasí.78 ESLP ve věci Prado Bugallo v. Španělsko požadoval, 
aby zákon vymezil trestné činy, při jejichž vyšetřování lze povolit odposlech, limitoval délku jejich 
provádění a upravil pořizování protokolů zachycujících přepis odposlechnuté komunikace.79  

Zásadní pochybení již co do komponenty zákonnosti ESLP konstatoval ve věci Rotaru v. 
Rumunsko.80 Jak v právním řízení před rumunským soudem ve věci stanovení důchodových nároků 
stěžovatele (zohledňujících jeho politickou persekuci) vyšlo najevo, tamější 
ministerstvo vnitra uchovávalo a v předmětném sporu uplatnilo informace ze záznamů vyhotovených 
ve druhé polovině 40. let 20. století rumunskou tajnou službou. Písemnosti se týkaly jeho studia, 
politických aktivit a trestního rejstříku a obsahovaly jeho osobní údaje, a to zčásti nepravdivé a difamační. 
Vnitrostátní právo, z něhož se zpracování údajů ministerstvem vnitra odvíjelo, zejm. zákonný dekret 
č. 118/1990 a zákon č. 14/1992, nepředpokládalo žádné kontrolní řízení, resp. neposkytovalo účinný 
prostředek nápravy, směřující k dosažení změny nebo zničení záznamů. Tím dostatečně jasně 
nestanovilo rozsah a podmínky výkonu posuzovací pravomoci státních orgánů v dané oblasti, a tudíž 
nedostálo požadavku „souladu se zákonem“, traktovanému rozhodovací praxí ESLP.  

„Soulad se zákonem“ podle rozsudku S. a Marper znamená, že opatření musí mít základ v právu 
smluvního státu a musí být slučitelné s pojmem právního státu (rule of law), čili je nutné zajistit 
jeho dostatečnou dostupnost a předvídatelnost.81 Zadruhé, musí být dána jasná a podrobná 

                                                 
72 Rozsudek ESLP ze dne 25. 3. 1998 ve věci Kopp v. Švýcarsko, stížnost č. 23224/94, a rozsudek ESLP ze dne 16. 2. 2000 
ve věci Amann v. Švýcarsko, stížnost č. 27798/95.  
73 Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1988 ve věci Schenk v. Švýcarsko, stížnost č. 10862/84, a rozsudek ESLP ze dne 12. 5. 2000 
ve věci Khan v. Spojené království, stížnost č. 35394/97. 
74 Rozsudek ESLP ze dne 23. 11. 1993 ve věci A. v. Francie, stížnost č. 14838/89, a rozsudek ESLP ze dne 30. 7. 1998 
ve věci Valenzuela Contreras v. Španělsko, stížnost č. 27671/95. 
75 Srov. obdobný názor obsažený v usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2001, sp. zn. I. ÚS 759/2000. 
76 Rozsudek ESLP ze dne 8. 4. 2003 ve věci M. M. v. Nizozemsko, stížnost č. 39339/98. 
77 Rozsudek ESLP ze dne 24. 1. 2002 ve věci Turquin v. Francie, stížnost č. 43467/98. 
78 Srov. kupř. rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2002, sp. zn. 5 T 104/2001. 
79 Rozsudek ESLP ze dne 16. 4. 2002 ve věci Prado Bugallo v. Španělsko, stížnost č. 58496/00. 
80 Rozsudek ESLP ze dne 4. 5. 2000 ve věci Rotaru v. Rumunsko, stížnost č. 28341/95. 
81 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 4. 12. 2008 ve věci S. a Marper v. Spojené království, stížnosti č. 30562/04 a 30566/04. 
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pravidla ovládající rozsah a aplikaci těchto opatření a minimální záruky týkající se údajů co do jejich 
uchovávání a použití, přístupu třetích stran k nim, procedur chránících integritu a důvěrnost 
těchto informací a procedury jejich zničení. Záměrem je ustavení dostatečných záruk proti rizikům 
zneužití a svévole. Současně ESLP neztrácí se zřetele, že pouhá existence zákonných norem zakotvujících 
možnost dohledu znamená riziko pro ochranu soukromí, pročež je třeba na kritérium „souladu se 
zákonem“ podle čl. 8 odst. 2 Úmluvy klást zvýšené požadavky.  
 Kritérium nezbytnosti v demokratické společnosti a proporcionality se uplatnilo též v čl. 6 odst. 1 
písm. c), resp. čl. 7 písm. c) a e) DPD. K jejímu obecnému vymezení lze připomenout rozsudek Gillow v. 
Spojené království, odst. 55.82 Pokud jde o komponentu „sledování legitimního cíle“, ESLP typově 
vymezil její obsahovou náplň. Ve věci S a Marper zmínil legitimní cíl zjišťování a potažmo předcházení 
zločinu.83 Ve věci Klass v. Spolková republika Německo ESLP podmínil utajené sledování nezbytností 
pro ochranu demokratických institucí, neboť jinak jde o praxi vlastní policejnímu státu (odst. 42). 
V případu Kennedy v. Spojené království deklaroval soulad tajného sledování osob s čl. 8 Úmluvy 
pouze v míře, která je nezbytná pro ochranu demokratických institucí.84 

Zásada proporcionality implikuje nutnost zabývat se trojicí dalších hledisek. Zaprvé jde o otázku, 
zda je dotčen zvlášť významný zájem. V případě kladné odpovědi je prostor smluvních států pro uvážení 
omezen. Rozsudek S. H. a další v. Rakousko deklaroval, že „přání mít dítě“ je jednou z těchto zvlášť 
významných fazet.85 Ve věci Evans v. Spojené království ESLP uznal, že významné je v tomto směru 
jak přání stát se „biologickým“ rodičem (což požadovala stěžovatelka), tak i nárok protichůdný 
(který vznesl stěžovatelčin bývalý partner).86  

Zadruhé, uvážení států bude širší tam, kde neexistuje širší shoda mezi smluvními státy, resp. 
v rámci vědecké obce. Rady Evropy ohledně relativního významu dotčených zájmů nebo nejlepších 
prostředků jejich ochrany, což bývá případ zejména citlivých etických otázek. Příkladem jsou věci Evans v. 
Spojené království nebo Vo v. Francie.87 Nedostatek konsensu v odborných kruzích ESLP použil ku 
podpoře širšího prostoru pro uvážení smluvních států též ve věcech Goodwin v. Spojené království, 
Fretté v. Francie a E. B. v. Francie.88  

Zatřetí, posuzovací volnost smluvních států je omezena požadavkem na nalezení férové 
rovnováhy mezi kolidujícími hodnotami uznávanými Úmluvou. Ve věci Malone soudce Pettiti deklaroval, 
že posuzovací volnost by měla být zúžena zejména v těch oblastech, kde je jednotlivec ve zvýšené míře 
zranitelný v důsledku moderních technologií.89 Rozsudkem Peck v. Spojené království ESLP uznal, 
že sdělovací prostředky nepřiměřeně zasáhly do soukromí stěžovatele tím, že veřejnosti zprostředkovaly 
záznam CCTV zachycující jeho cestu městem Brentwood „s nožem v ruce“, vedenou sebevražedným 
úmyslem.90 Lze přisvědčit, že srovnatelné „zpravodajství“ nelze obhájit veřejnými zájmy.91 
K argumentaci poměřováním hodnot ESLP obrátil pozornost ve věcech Evans v. Spojené království 
nebo S. H. a další v. Rakousko.92 

Kontroverzní otázkou, jejíž přijaté řešení znamená implicitní omezení čl. 8 Úmluvy, zůstává určení 
vztahu mezi čl. 6 a čl. 8 Úmluvy v současné judikatuře ESLP. To je případ rozsudku ve věci Schenk v. 
Švýcarsko.93 Dle ESLP totiž článek 8 může být „absorbován“ článkem 6 jmenovaného dokumentu 
zaručujícím právo na spravedlivý proces. Soud konstatoval, že právo předvídané čl. 6 bylo respektováno, 
a nezabýval se již konformitou jednání (pořízení nahrávky jinou soukromou osobou bez vědomí 
stěžovatele a jejím použitím v trestním řízení) s čl. 8. Problematickým aspektem této právní konstrukce je 

                                                 
82 Rozsudek ESLP ze dne 24. 11. 1986 ve věci Gillow v. Spojené království, stížnost č. 9063/80. 
83 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 4. 12. 2008 ve věci S. a Marper v. Spojené království, stížnosti č. 30562/04 a 30566/04. 
84 Rozsudek ESLP ze dne 18. 5. 2010 ve věci Kennedy v. Spojené království, stížnost č. 26839/05.  
85 Rozsudek ESLP ze dne 15. 11. 2007 ve věci S. H. a další v. Rakousko, stížnost č. 57813/00. 
86 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 10. 4. 2007 ve věci Evans v. Spojené království, stížnost č. 6339/05. 
87 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 10. 4. 2007 ve věci Evans v. Spojené království, stížnost č. 6339/05, a Rozsudek ESLP 
ze dne 8. 7. 2004 ve věci Vo v. Francie, stížnost č. 53924/00. 
88 Rozsudek ESLP ze dne 27. 3. 1996 ve věci Goodwin v. Spojené království, stížnost č. 17488/90, rozsudek ESLP ze dne 26. 2. 
2002 ve věci Fretté v. Francie, stížnost č. 36515/97, a rozsudek ESLP ze dne 22. 1. 2008 ve věci E. B. v. Francie, stížnost č. 
43546/02. 
89 Rozsudek ESLP ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone v. Spojené království, stížnost č. 8691/79. 
90 Rozsudek ESLP ze dne 28. 1. 2003 ve věci Peck v. Spojené království, stížnost č. 44647/98. 
91 K uvedenému srov. rozsudek českého Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2011, č.j. 8 As 79/2010-84, uznávající správní 
trestání nevhodného (explicitního) způsobu medializace sebepoškozujících jednání. 
92 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 10. 4. 2007 ve věci Evans v. Spojené království, stížnost č. 6339/05, a rozhodnutí ESLP 
ze dne 15. 11. 2007 ve věci S. H. a další v. Rakousko, stížnost č. 57813/00, resp. rozsudek ze dne 1. 4. 2010 v téže věci.  
93 Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1988 ve věci Schenk v. Švýcarsko, stížnost č. 10862/84. 
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skutečnost, že čl. 8 požaduje na rozdíl od čl. 6 zákonnost zásahu do garantovaného práva. Není vyloučeno, 
že postačí respektovat čl. 6 Úmluvy, a nemusejí být naplněna očekávání vyplývající z čl. 8 Úmluvy 
poskytujícího vyšší lidskoprávní standard. Podle mého názoru je však ESLP přijaté řešení aplikovatelné jen 
tehdy, nelze-li poukaz na čl. 8 Úmluvy efektivně uplatnit kvůli hledisku subsidiarity, jako tomu 
bylo v předmětné věci, kdy stěžovatel nevyužil dispozic švýcarské právní úpravy, jmenovitě nepodal 
soukromoprávní žalobu vůči pořizovateli sporné nahrávky. Judiciální řešení je též specifické tím, že se 
zabývá vztahem mezi právem na ochranu soukromí a právem na spravedlivý proces, zatímco pokud bývá 
ochrana soukromí poměřována, děje se tak standardně se svobodou projevu nebo se zájmem na ochraně 
veřejného pořádku či veřejné bezpečnosti. (Ochrana soukromí může představovat důvod pro omezení 
svobody projevu a ochrana veřejného pořádku či veřejné bezpečnosti důvod pro omezení ochrany 
soukromí.) 
 
5. 5. Procesní rovina ochrany soukromí a osobních údajů v Úmluvě 

Ve věcech Klass v. Spolková republika Německo a Leander v. Švédsko (srov. odst. 58 a 59) ESLP 
dal najevo, že akceptuje i mimosoudní systém kontroly, pakliže je dostatečně nezávislý vůči orgánu, 
který utajený dohled provádí.94 Rozhodnutím ve věci Mersch a další v. Lucembursko EKLP 
připustila dohled nad komunikací, kdy předchozí souhlas vydá mimosoudní orgán a následnou kontrolu 
provádí soud.95 V rozhodnutí ve věci L. v. Norsko EKLP uznala praxi, kdy povolení odposlechu 
telefonních hovorů vydá soud, avšak   následná kontrola je prováděna mimosoudně.96 ESLP rozsudkem 
ve věci Funke v. Francie konstatoval, že domovní prohlídka celním úřadem neodpovídala čl. 8 odst. 2 
Úmluvy.97 Pokud jde o procesní rovinu téhož práva, stojí za zaznamenání, že ESLP rozsudkem 
ve věci Camenzind v. Švýcarsko připustil, že prohlídky obydlí lze za jistých podmínek konat 
i bez soudního příkazu.98 

Ve správněprávním terénu, z něhož tento rozsudek vycházel, srovnatelnou úpravu v českém 
právním řádu nalezneme v § 11 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, § 81 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu, anebo § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dalších předpisech. 
Ani v trestním právu členských států EU se neuplatní požadavek na podmínění prohlídky obydlí soudním 
příkazem vždy; příkladem zemí, kde příkaz vydává státní zástupce, je SRN, Polsko a Rakousko. 
Příkaz k domovní prohlídce podle českého trestního řádu vydává soud a jeho přezkumu se lze domoci až 
v rovině ústavněprávní.99 

Související problematiky – příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků – se týká rovněž 
nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09, 219/2010 Sb.100 
Tento nález poskytuje z procesního hlediska záruky jdoucí nad rámec dosavadních požadavků ESLP. 
Řečené potvrzuje i pozdější judikatura štrasburského soudu. Povolení nasazení dodatečných prostředků 
sledování státním zástupcem za situace, kdy jiné srovnatelné postupy již byly soudně schváleny, připouští 
rozsudek ESLP ve věci Uzun v. Spolková republika Německo.101 ESLP shledal za podstatnou rovněž 
možnost následného přezkumu předmětného dohledového opatření v rámci trestního řízení (odst. 71). 
„Epika rozhodnutí“ se týkala sledování osoby podezřelé z účasti na závažných trestných činech 
s extrémistickým podtextem prostřednictvím GPS.102 
                                                 
94 Srov. odlišný právní závěr podaný nálezem Ústavního soudu České republiky ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09. 
95 Rozhodnutí EKLP ze dne 10. 5. 1985 ve věci Mersch a další v. Lucembursko, stížnosti č. 10439/83, 10440/83, 10441/83, 
10452/83, 10512/83 a 10513/83. 
96 Rozhodnutí EKLP ze dne 8. 6. 1990 ve věci L. v. Norsko, stížnost č. 13564/88. 
97 Rozsudek ESLP ze dne 25. 2. 1993 ve věci Funke v. Francie, stížnost č. 10828/84, odst. 57. K procesním zárukám 
lze z judikatury ESLP připomenout rozsudek ze dne 25. 2. 1993 ve věci Miailhe v. Francie, stížnost č. 12661/87, rozsudek ze dne 
25. 2. 1993 ve věci Roemen a Schmitt v. Lucembursko, stížnost č. 51772/99, a rozhodnutí ze dne 8. 1. 2002 ve věci Keslassy v. 
Francie, stížnost č. 51578/99. 
98 Rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 1997 ve věci Camenzind v. Švýcarsko, stížnost č. 21353/93, odst. 45. 
99 Srov. usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. III. ÚS 1579/09. 
100 Nálezem Ústavní soud České republiky rozhodl tak, že ustanovení § 83a v odst. 1 část věty první a věta druhá 
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, které zní: „v přípravném řízení 
státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán k tomu potřebuje předchozí souhlas státního zástupce.“ se ruší dnem 
vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Na tento nález navázalo stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 14. 12. 2010, sp. zn. 
Pl.ÚS-st 31/10, 426/2010 Sb., řešící jeho intertemporální účinky. 
101 Rozsudek ESLP ze dne 2. 9. 2010 ve věci Uzun v. Spolková republika Německo, stížnost č. 35623/05. 
102 Srov. v českém procesním rámci § 158d tr. řádu. Přestože zejména § 158d odst. 2 tr. řádu se na první pohled jeví coby nepříliš 
„formální“, nelze ztrácet se zřetele ústavněprávní limity předmětných opatření, týkajících se sledování na místech přístupných 
veřejnosti. K uvedenému viz JELÍNEK, Milan. Ústavní meze prostorových odposlechů ke sledování osob a věcí podle § 158d 
trestního řádu. Bulletin advokacie. 2010, č. 5, s. 31. Příspěvek interpretuje nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 1. 2008, sp. zn. II. 
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Sporný výklad podal ESD rozsudkem ve věci Orkem v souvislosti s rozhodováním 
v oblasti práva ochrany hospodářské soutěže, neboť dovodil povinnost vyšetřovaných obchodních 
společností poskytnout Evropské komisi důkazy, a to i takové, které mohou být použity proti nim.103 
Případ má úzkou souvislost s problematikou provedení domovní prohlídky i prohlídky jiných prostor, 
jakož i právem odepřít poskytnutí informací vedoucích k sebeobvinění, které představuje základní kámen 
spravedlivého procesu dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy.104 Zejména ve světle nosných důvodů rozsudku 
Niemietz v. Spolková republika Německo je kontroverzní rozsudek ESD ve spojených věcech Hoechst v. 
Komise.105 
 
5. 6. Fyzická složka ochrany soukromí 

Protichůdný pohled na povinnost státu chránit osoby před násilím páchaným nestátními aktéry 
lze demonstrovat na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci DeShaney v. Winnebago County 
Department of Social Services a rozsudku ESLP ve věci Z. a další v. Spojené království.106 V prvně 
jmenovaném rozhodnutí soudce W. Rehnquist konstatoval, že nic v due process clause nevyžaduje 
po státu, aby chránil život, svobodu a vlastnictví občanů před zásahy soukromých osob. … Má za cíl 
zajišťovat ochranu lidí před státem, a nikoli ukládat státu, aby je chránil před nimi navzájem. Čtrnáctý 
dodatek ústavy poskytuje záruku proti svévolnému zbavení života nebo svobody státem a nečiní stát 
odpovědným za selhání úsilí zamezit témuž ze strany nestátních aktérů.107 Ve věci X a Y v. 
Nizozemsko ESLP ponechal otevřenou otázku, zda čl. 8 Úmluvy vyžaduje kriminalizaci některých 
skutků.108 Ve věci Z. a další v. Spojené království ESLP ochrannou funkci státu uznal a s poukazem 
na čl. 3 a čl. 13 Úmluvy ji potvrdil též v rozsudku ve věci E. v. Spojené království.109 ESLP se vyslovil 
ve prospěch rozšiřujícího výkladu čl. 8 Úmluvy směrem k ochranné funkci státu též 
v souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi. Ve věci KU v. Finsko ESLP kritizoval 
finského zákonodárce, že nezajistil ochranu dítěte před sexuálním zneužíváním, neboť nevytvořil právní 
rámec umožňující odhalování pachatelů této trestné činnosti v „anonymním“ prostředí internetu.110 
Neuznal finskou oponenturu, podle níž je na věc nutné nahlížet prizmatem technologických a sociálních 
souvislostí doby. Řečeným opětovně deklaroval „pozitivní“ povinnost státu chránit soukromí, přičemž 
spojil jeho ochrannou funkci s čl. 8 Úmluvy.  

Výše specifikované příklady uplatnění ochranné funkce státu v souvislosti se soukromím 
ve fyzickém smyslu se vícekrát týkaly násilného jednání; tato komponenta má ovšem širší dosah, než by se 
mohlo naznačovat z předchozího textu. Argumentaci soukromím ve fyzickém smyslu ESLP uplatňuje 
stále častěji v souvislosti s environmentální problematikou. Typický spor se týká rizik vyplývajících 
z těžebních nebo jaderných technologií.  

Jak ESLP deklaroval ve věci Ivan Atanasov v. Bulharsko, čl. 8 Úmluvy nezakládá právo na čisté 
životní prostředí a je nutné se zabývat, zda míra ohrožení zdraví, které se v posuzované 

                                                                                                                                                         
ÚS 2806/08, tak, že: 1/ použití operativně pátrací techniky, opatření důkazů o trestné činnosti je možné jen tehdy, pokud již 
z jiných skutečností a indicií vyplývá podezření o páchání konkrétní a konkretizované trestné činnosti konkrétní 
a konkretizovanou osobou nebo osobami, popř. souvislost činnosti sledovaných osob s činností konkrétně porušující zákonem 
chráněné zájmy ve smyslu trestněprávním; 2/ žádost o povolení takového omezení a použití operativně pátrací techniky musí být 
těmito konkrétními indiciemi a souvislostmi odůvodněna a konkrétní indicie a souvislosti musí být v žádosti označeny a důkazy 
k nim přiloženy; 3/ orgán, který o žádosti rozhoduje, musí žádost přezkoumat a docela i provést případná zjištění k ověření 
odůvodněnosti takové žádosti a postup při rozhodování musí být z vydaného rozhodnutí zřejmý a patrný; 4/ souvislost podezření 
v jedné trestní věci s činností jiné osoby v jiné trestní věci musí být dána na počátku použití operativně technických prostředků 
v jejich průběhu a musí být zřejmá posléze i z rozhodnutí, jimiž je zahajováno trestní stíhání těchto osob. 
103 Rozsudek ESD ze dne 18. 10. 1989, Orkem v. Komise Evropských společenství, 374/87, Recueil, s. 3283. 
104 Srov. rozsudek ESLP ze dne 25. 2. 1993 ve věci Funke v. Francie, stížnost č. 10828/84, odst. 44, rozsudek velkého senátu 
ESLP ze dne 8. 2. 1996 ve věci John Murray v. Spojené království, stížnost č. 18731/91, odst. 45, 47-58, rozsudek ESLP ze dne 5. 
11. 2002 ve věci Allan v. Spojené království, stížnost č. 48539/99, odst. 44. 
105 Rozsudek ESD ze dne 21. 9. 1989 ve spojených věcech Hoechst v. Komise, C-46/87 a C-227/87, Recueil, s. 2859. 
106 Rozsudek Nejvyššího soudu USA DeShaney v. Winnebago County Department of Social Services, 489 U.S. 189 (1989) 
a rozsudek ESLP ze dne 10. 5. 2001 ve věci Z. a další v. Spojené království, stížnost č. 29392/95. V obou případech se 
jednalo o zneužívání dítěte rodičem. 
107 FLETCHER, George P. Parochial versus Universal Criminal Law. Journal of International Criminal Justice. 2005, vol. 3, iss. 1, s. 30, 
dále též BOSNIAK, Linda. Persons and citizens in constitutional thought. International Journal of Constitutional Law. 2010, vol. 8, iss. 
1, s. 28. 
108 Rozsudek ESLP ze dne 26. 3. 1985 ve věci X a Y v. Nizozemsko, stížnost. č. 8978/80. 
109 Rozsudek ESLP ze dne 26. 11. 2002 ve věci E. v. Spojené království, stížnost č. 33218/96. 
110 Rozsudek ESLP ze dne 2. 12. 2008 ve věci KU v Finsko, stížnost č. 2872/02. 
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věci odvíjelo z revitalizovaného měděného dolu, dosahuje určité prahové intenzity.111 Ze záporné 
odpovědi ESLP dovodil, že k zásahu do předmětného ustanovení Úmluvy nedošlo.  

Rozsudkem ve věci Guerra a další v. Itálie ESLP vyslovil, že státní orgány zanedbaly splnění 
určitých zákonných závazků týkajících se informování obyvatel města o vážném ekologickém nebezpečí, 
čímž se zároveň dopustily porušení pozitivního závazku chránit soukromý a rodinný život podle čl. 8 
Úmluvy.112 Státní orgány jsou v některých případech povinny informovat veřejnost bez ohledu na to, 
zda jsou o sdělení požádány.113 V odůvodnění tohoto rozsudku se konstatuje, že pod čl. 8 Úmluvy mohou 
spadat též informace „neosobní“ povahy, které však jsou způsobilé ovlivnit zdravotní stav osob, 
a to přinejmenším tehdy, pokud je jejich zdraví vážně ohroženo.114 Ve věci McGinley a Egan v. Spojené 
království se ESLP přidržel linie nastolené v rozsudku Guerra a další v. Itálie a konstatoval, že státní 
orgány, do jejichž pravomoci spadají jaderné testy, jsou podle čl. 8 Úmluvy povinny vymezit účinné 
a dostupné postupy umožňující občanům získat všechny podstatné informace o zdravotních dopadech 
těchto zkoušek.115 Není vyloučeno právo na přístup k informacím dovozovat z čl. 10 Úmluvy, jde-
li o zájem veřejnosti, a nikoli výhradně stěžovatele.  

ESLP ve věci Taskin a další v. Turecko shledal porušení čl. 8 Úmluvy v souvislosti s postupem 
tureckých správních orgánů, které v rozporu s rozhodnutím tamějšího soudu, který zrušil povolení těžby 
zlata poškozující životní prostředí.116 Kolizi s čl. 8 Úmluvy ESLP vztáhl k otázce účinné 
vymahatelnosti odpovídajících záruk, a rovněž s procesním rozměrem dané problematiky, kdy deklaroval, 
že rozhodovací proces vedoucí k opatřením zasahujícím do práv zakotvených v uvedeném článku musí 
být férový a zajišťující respektování zájmů jednotlivce. ESLP se v předmětném rozsudku vyslovil 
ve prospěch účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech majících vztah k ochraně životního prostředí. 
V odst. 119 tohoto rozsudku podpořil vytvoření odpovídající informační základny umožňující odborné 
posouzení dopadů připravovaného rozhodnutí.  
 Ve věci Tatar a Tatar v. Rumunsko se ESLP zabýval otázkou těžby zlata s pomocí kyanidu.117 Zde 
ESLP odkazoval na Aarhuskou úmluvu a Deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji. ESLP 
dospěl k závěru, že státní orgány nedostály požadavkům vyplývajícím z čl. 8 Úmluvy stran snížení 
rizik spojených s těžbou na uspokojivou úroveň a přijetí odpovídajících opatření k ochraně práv týkajících 
se respektování soukromých životů a domovů.  
 Ve věci Balmer-Schafroth a další v. Švýcarsko velký senát ESLP neshledal zásah do čl. 8 Úmluvy 
ve smyslu ochrany fyzické integrity, který podle stěžovatelů měl vyplývat z provozu jaderné elektrárny.118 
Většinové votum zdůraznilo, že osobní nebezpečí musí být nejen závažné, ale též specifické 
a bezprostřední.119 Tato východiska zpochybnil ve svém disentu soudce Pettiti, k němuž se připojilo sedm 
dalších soudců. 
 Z řečeného lze dovodit, že ve věcech ochrany životního prostředí je míra posuzovací 
volnosti (margin of appreciation) států vymezena poměrně široce a „neo-ludditské“ tendence v judikatuře 
ESLP alespoň prozatím výraz nenalezly.120 Státy nicméně musejí přijmout právní předpisy regulující 
průmyslové a technologické činnosti provázené zvýšeným nebezpečím a zajišťovat jejich účinnou 
vymahatelnost. Jsou rovněž povinny zabezpečovat přístup veřejnosti k informacím, které mohou snížit 
tato rizika či alespoň následky jejich naplnění. ESLP poukaz na čl. 8 Úmluvy dále rozšiřuje rekursem 
k jejímu čl. 2. Obdobně jako lze u „tradičních“ politických stran sledovat přinejmenším rétorické přebírání 
agend vnesených do veřejných debat zástupci části občanské společnosti nebo stranami zelených, ESLP 

                                                 
111 Rozsudek ESLP ze dne 2. 12. 2010 ve věci Ivan Atanasov v. Bulharsko, stížnost č. 12853/03. 
112 Rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 1998 ve věci Guerra a další v. Itálie, stížnost č. 116/1996/735/932. 
113 Srov. čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, resp. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.  
114 Srov. odlišnou koncepci přístupu k údajům v zákonech členských států implementujících DPD. 
115 Rozsudek ESLP ze dne 9. 6. 1998 ve věci McGinley a Egan v. Spojené království, č. 21825/93; 23414/94. 
116 Rozsudek ESLP ze dne 11. 4. 2004 ve věci Taskin a další v. Turecko, stížnost č. 46117/99. 
117 Rozhodnutí, resp. rozsudek ESLP ze dne 5. 7. 2007 a 27. 1. 2009 ve věci Tatar a Tatar v. Rumunsko, stížnost č. 67021/01. 
118 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 26. 8. 1997 ve věci Balmer-Schafroth a další v. Švýcarsko, stížnost č. 22110/93. 
119 K uvedenému srov. rozhodnutí ESLP o přijatelnosti ze dne 10. 7. 2006 ve věci Sdružení Jihočeské matky v. Česká republika, 
stížnost č. 19101/03. 
120 Přinejmenším v hypotetické rovině není vyloučeno, že ESLP bude nucen řešit kolizi mezi uvedenou složkou ochrany soukromí 
(resp. ochranou životního prostředí) a ochranou vlastnictví, a to z iniciativy provozovatelů jaderných elektráren, tj. odvětví, 
které čelí po nedávné katastrofě v Japonsku snahám politických představitelů o odklon od těchto technologií.  
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rozvíjí nad rámec gramatického výkladu Úmluvy téma ochrany životního prostředí, v důsledku čehož 
dochází k postupnému „zelenání“ jeho judikatury.121  

 
5. 7. Rozhodovací složka ochrany soukromí 

Kontroverzní součástí ochrany soukromí je její rozhodovací složka. Předmětná fazeta zahrnuje 
zejména otázku interrupcí, adopcí, změny pohlaví a navazujících zápisů ve veřejnoprávních evidencích, 
jakož i euthanasie, resp. asistované sebevraždy. S rozvojem možností medicíny se stala aktuální 
otázka asistované reprodukce, která je charakteristická úzkým vztahem k fyzické, jakož i psychické 
integritě člověka. Lidská důstojnost a obecně čtvrtá generace lidských práv musí být chráněny před 
vědeckým pokrokem, ve hře je zejména čl. 2 Úmluvy. Zde nalézá konkrétní vyjádření maxima ESLP, 
že Úmluva musí být interpretována ve světle dnešních podmínek. Relativně novým referenčním měřítkem 
je Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny, přijatá 
Radou Evropy v roce 1997.122 Omezení jejího praktického významu ovšem vyplývá z poměrně 
nízkého počtu států, které ji ratifikovaly, a jen konzultativní jurisdikce (juridiction consultative) ESLP 
zakotvené v čl. 29.123 Přesto soudce Marcus-Helmons ve věci Kypr v. Turecko uplatnil částečně odlišné 
stanovisko, v němž se vyslovil tak, že „rychlý vývoj biomedicínských technik“ znamená, že se mohou 
objevit „nové hrozby pro lidskou důstojnost“, a připomenul, že jmenovaná Úmluva z roku 1997 reflektuje 
některá z těchto rizik.124 Srovnatelnou argumentaci přijal ESLP ve věcech Evans v. Spojené království a I. 
G., M. K. a R. H. v. Slovensko.125 Trend zdrženlivého přístupu EKLP předznačila ve věci J. R. M. v. 
Nizozemsko, kde konstatovala, že k možnosti účinně se dovolávat práva na ochranu 
rodinného života ve smyslu čl. 8 Úmluvy nepostačuje existence biologického příbuzenství, nýbrž je 
zapotřebí těsnějších osobních vazeb, pročež se odpovídajících záruk nemůže dovolávat „pouhý dárce 
genetického materiálu“.126 

Ve věci Evans v. Spojené království velký senát ESLP aproboval postup britských orgánů, 
které umožnily, aby někdejší partner stěžovatelky (která byla zbavena možnosti početí in vivo v důsledku 
onkologické léčby) vyslovením nesouhlasu s dalším uchováváním embryí (zahrnujících jeho genetickou 
informaci) trvale zmařil její přání mít dítě. Již tento výchozí skutkový stav podporoval předpoklad, 
že nalezení obecně přijatelného řešení nelze očekávat. ESLP rozlišoval mezi embryem vytvořeným in 
vivo a in vitro, přičemž v posléze uvedeném případě shledal za postačující z hlediska čl. 2 Úmluvy nižší 
stupeň ochrany, neboť takové embryo nepřesahuje výrazněji rozměr „pouhého“ genetického materiálu. 
Jinak řečeno, pojem „každý“ vtělený do čl. 2 Úmluvy („právo každého na život je chráněno zákonem“) 
embryo počaté in vitro v podstatě nezahrnovalo. Není ovšem přesvědčivé opory pro úsudek, 
že problematika asistované reprodukce stojí zcela mimo dosah ochrany poskytované Úmluvou. Jistý 
stupeň garancí embryu – a to i vytvořenému in vitro – lze dovodit z rozhodnutí ve věci Vo v. Francie, odst. 
84.127 V obdobných souvislostech se ESLP věci S. H. a další v. Rakousko vyslovil, že je třeba k metodám 
oplodnění in vitro přistupovat nediskriminačně (srov. čl. 14 Úmluvy), a tudíž zákonodárce pochybil, 
pakliže mezi jednotlivými metodami bez rozumného důvodu rozlišoval.128  

ESLP se ve věci Evans v. Spojené království uchýlil též k argumentaci širší mírou posuzovací 
volnosti smluvních států, která vyplývá z neexistence obecné shody stran významu dotčených hodnot 
a přijatelnosti prostředků jejich ochrany. Konstatoval, že možnost oplodnění in vitro vytváří citlivé etické 
otázky, a to v prostředí rychlého medicínského a vědeckého rozvoje, kde není přítomná obecná 
shoda mezi smluvními státy. Obdobně argumentoval ve věci Vo v. Francie, kde se zabýval otázkou, kdy 

                                                 
121 Tento trend ovšem zatěžuje jednotlivé smluvní státy nerovnoměrně, neboť směřuje k omezení konkurenční výhody (byť 
zajisté nikoli hodnou zvláštních „sympatií“) méně vyspělých zemí. Pochybnosti o legitimitě tohoto postupu však tlumí naznačená 
relativní zdrželivost ESLP na tomto poli. 
122 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology 
and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine 
Oviedo, 4. IV. 1997. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm 
123 Údaje o ratifikačním procesu jsou dostupné 
z http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=8&DF=11/2/2007&CL=ENG.  
124 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 10. 5. 2001 ve věci Kypr v. Turecko, stížnost č. 25781/94. 
125 Rozhodnutí ESLP ze dne 22. 9. 2009 ve věci I. G., M. K. a R. H. v. Slovensko, stížnost č. 15966/04, a  
rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 10. 4. 2007 ve věci Evans v. Spojené království, stížnost č. 6339/05. 
126 Rozhodnutí EKLP ze dne 8. 2. 1993 ve věci J. R. M. v. Nizozemsko, stížnost č. 16944/90. 
127 Rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 2004 ve věci Vo v. Francie, stížnost č. 53924/00. 
128 Rozsudek ESLP ze dne 15. 11. 2007 ve věci S. H. a další v. Rakousko, stížnost č. 57813/00. 
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začíná lidský život, a dospěl k závěru, že odpověď je k uvážení smluvních států.129 Ve věci Evans v. 
Spojené království ESLP vzal na vědomí, že před přijetím britské zákonné úpravy se odborné 
veřejnosti dostalo příležitosti k uplatnění vlastních pohledů na předmětnou problematiku.  

ESLP posléze zohlednil, že zvolené řešení zakotvující „absolutní právo veta“ obou „dárců 
genetické informace“ odpovídá požadavku právní jistoty a umožňuje vyhnout se 
nahodilosti a nekonzistentnosti, která by mohla být vlastní ad hoc postupům. ESLP tudíž uzavřel, 
že úprava nevybočuje z požadavků čl. 8 Úmluvy a nepřekračuje zde přítomnou širší míru posuzovací 
volnosti smluvních států.  

ESLP ve svém rozhodnutí usiloval o vytvoření férové rovnováhy mezi „soukromými“ 
vůlemi potenciálních rodičů a ústavněprávními hodnotami reprezentovanými lidským životem, lidskou 
důstojností, ale i ochranou soukromého a rodinného života. K tomuto uznání britské právní úpravy 
umožňující nevratnou ztrátu možnosti stát se biologickým rodičem na základě zpětvzetí souhlasu další 
osoby až ve chvíli, kdy sledovaný účel není jinak dosažitelný, nezbývá než připomenout římskoprávní 
parolu dura lex, sed lex.130 

K problematice asistované reprodukce ve spojení s právem na ochranu rodinného života se ESLP 
vyslovil též ve věci Dickson v. Spojené království, kde se jednalo o právo stěžovatelky na využití uvedené 
metody v situaci, kdy její manžel byl ve výkonu trestu odnětí svobody.131 ESLP deklaroval, že čl. 8 Úmluvy 
nechrání pouhé přání založit rodinu.  

ESLP „defenzivní“ argumentaci srovnatelnou s případem Evans v. Spojené království, zahrnující 
mimo jiné poukaz na nedostatečnou šíři vědecké shody, uplatnil v souvislosti s problematikou interrupcí 
ve věci Vo v. Francie. Tento zdrženlivý postoj částečně revidoval ku podpoře „Pro-Choice“ 
stanoviska ve věci A, B a C v. Irsko, kdy zpochybnil irskou legislativu zakazující interrupce.132 
Implementace tohoto rozsudku se ovšem nevyhne kategorickému odporu irských konzervativních kruhů. 
ESLP do svého argumentačního rejstříku výstižně zahrnul poukaz na odlišné přístupy v jednotlivých 
smluvních státech opodstatněně, přičemž ještě výraznější rozdíly lze nalézt při srovnání rozhodovací praxe 
amerických a evropských soudů. Nejvyšší soud USA ve věci Eisenstadt v. Baird konstatoval, že soukromí 
je právo jednotlivce na svobodu od nezákonných státních zásahů, a to nikoli jen ve fyzické rovině, ale též 
co do rozhodování osoby, zda dítě „počít a donosit“.133 V rozsudku ve věci Roe v. Wade dospěl Nejvyšší 
soud USA k závěru, že státní zájem na ochraně „potenciálního života“ nepřevažuje nad ochranou 
práva těhotné ženy na svobodné rozhodnutí.134 Náznaky ochranné funkce státu však nalezneme 
v novějších rozsudcích ve věcech Madsen v. Women´s Health Center Inc. a Hill v. Colorado, 
kterými Nejvyšší soud USA odmítl vyslovit neplatnost úpravy omezující protesty a přesvědčování 
proti interrupcím v okolí příslušných zdravotnických zařízení.135 V obou případech soud naznal, že státu 
předmětné poslání do jisté míry náleží.136 Ochranná funkce státu však nedosahuje intenzity 
charakteristické pro tzv. První rozhodnutí o interrupcích Spolkového ústavního soudu, v němž se 
konstatuje, že Základní zákon ukládá povinnost státu chránit lidská práva před zásahy třetích subjektů.137 
Jsou tedy zakázány nejen přímé zásahy státu životu, ale stát má povinnost chránit před 

                                                 
129 ESLP v tomto rozsudku přiklonil spíše k subsidiaritě řešení lidskoprávních otázek než k hayekovskému pojetí liberálního státu, 
který právními předpisy (resp. judikaturou) neoktrojuje názory na etické problémy (viz pojem etické neutrality státu), 
nýbrž akcentuje předvídatelnost svobodně zvolených postupů, které jsou v souladu s právními normami. Odkaz ESLP 
na neexistující „konsens“ lze považovat za „defenzivní“ argumentaci; od ESLP se nepochybně neočekávají stanoviska jen 
k otázkám, o nichž panuje široká míra shody.  
130 Podle mého názoru by byl výstižnější názor protichůdný tomu, který přijal ESLP. Narození dítěte totiž nepředstavuje újmu 
(srov. spor, který vyústil rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 7. 2009, sp. zn. 1 Co 192/2008) a zpětvzetí souhlasu 
bývalým partnerem lze považovat – v české právní terminologii – za úkon v rozporu s dobrými mravy, neboť k jeho udělení 
došlo se znalostí zdravotního stavu stěžovatelky. Lze připomenout, že v případě umělého přerušení těhotenství manžel 
„právo veta“ (v jakémkoli směru) samozřejmě nemá, což aprobovalo rozhodnutí ESLP o přijatelnosti ze dne 5. 9. 2002 
ve věci Boso v. Itálie, stížnost č. 50490/99. 
131 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 4. 12. 2007 ve věci Dickson v. Spojené království, stížnost č. 44362/04. 
132 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 16. 12. 2010 ve věci A, B a C v. Irsko, stížnost č. 25579/05. 
133 Rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972). Soudce Rehnquist podpořil v rozsudku Roe 
v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), většinové votum. 
134 Rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
135 Rozsudky Nejvyššího soudu USA ve věcech Madsen v. Women´s Health Center Inc., 512 U.S. 753 (1994) a Hill v. Colorado, 
530 U.S. 703 (2000). Srov. BECKWITH, Francis J. Law, Religion, and the Metaphysics of Abortion: A Reply to Simmons. Journal 
of Church and State. 2001, vol. 43, iss. 1., s. 20. 
136 TATALOVICH, Raymond; DAYNES, Byron W. Moral controversies in American politics. 3. opravené vydání. New York : M. E. 
Sharpe, 2005. s. 11. 
137 Tzv. první rozhodnutí o interrupcích Spolkový ústavní soud vydal dne 25. 2. 1975, sp. zn. BVerf GE 39, 1. 
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nezákonnými zásahy jiných osob. Jmenované rozhodnutí Spolkového ústavního soudu se týkalo novely 
trestního zákona umožňující interrupce během prvních tří měsíců těhotenství. Spolkový ústavní soud 
konstatoval protiústavnost spočívající v nezajištění ochrany nenarozenému životu a uložil předpis změnit. 
Rozhodnutí představovalo východisko pozdější judikatury potvrzující, že státu náleží povinnost ochrany 
lidských práv, tzv. Schutzpflicht.138 Ta byla oponována výtkou, že zůstal neobjasněn její ústavněprávní 
podklad, neboť čl. 1 odst. 1 Základního zákona se týká lidské důstojnosti a na posuzovanou věc nedopadá 
ani jeho čl. 6 vztahující se k ochraně manželství a rodiny. Za zaznamenání stojí, že ve druhém rozhodnutí 
o interrupcích Spolkový ústavní soud výslovně deklaroval, že protiústavní stav nastane tehdy, pokud stát 
pro ochranu před nestátními aktéry učiní příliš málo nebo státní zásah zachází příliš daleko.139 Spolkový 
ústavní soud tudíž dal najevo svoji pravomoc ovlivňovat činnost zákonodárce „oběma směry“.  

Další téma, kde „etická intuice“ nevede k jednoznačnému a současně obecně přijatelnému řešení, 
ESLP otevřel ve věci Pretty v. Spojené království, v této věci se ESLP zabýval asistovanou sebevraždou 
a konstatoval, že skutečnou podstatou Úmluvy je respekt k lidské důstojnosti a lidské svobodě.140 
Co do otázky euthanasie jistý stupeň ochranné funkce státu vyplývá z rozsudku ve věci Cruzan 
v. Director, Missouri Department of Health, jímž Nejvyšší soud USA dospěl k závěru, že státní 
právo může odpojení od přístrojů podmínit jasným a přesvědčivým prokázáním této vůle.141 
 Problematiku vědecké nejistoty a implicite předběžné opatrnosti ESLP začlenil do nosných důvodů 
rozsudku Fretté v. Francie, kde se jednalo o osobní dosah práva na adopci.142 V nikoli nesrovnatelných 
poměrech vydal odlišné rozhodnutí ve věci E. B. v. Francie, kde argumentoval porušením čl. 14 Úmluvy 
ve spojení s jejím čl. 8.143 Dalším případem, kdy se ESLP zabýval ochranou soukromí co do její 
rozhodovací komponenty v souvislosti s nediskriminací, je věc N. v. Spojené království, kde ESLP uznal 
právo smluvního státu vrátit do země původu poskytující nižší standard lékařské péče vážně 
nemocného stěžovatele, přičemž deklaroval, že odlišný závěr nelze dovodit ani z čl. 3 Úmluvy.144 Liberální 
postoj zaujal ESLP ve věci Christine Goodwin v. Spojené království, kde se 
jednalo o právo transsexuála uzavřít sňatek.145 S řečeným souvisí spory týkající se práva na opravu 
a vymazání údaje vycházejí též z činnosti státních orgánů, které zamítají odpovídající žádosti transsexuálů. 
EKLP s poukazem na čl. 8 odst. 1 Úmluvy dovodila, že tyto údaje jsou způsobilé zasahovat do jejich 
sexuální identity. ESLP je poněkud konzervativnější. Ve věcech Rees v. Spojené království a Cossey v. 
Spojené království neshledal porušení čl. 8 Úmluvy v postupu britských úřadů, které odmítly provést 
změnu v údaji o pohlaví v rodných listech stěžovatelů.146 ESLP dovodil, že by podobné „adjustace“ mohly 
vést k příliš rozsáhlé změně v systému matričních záznamů a oslabit právní jistotu třetích osob. ESLP 
zdůraznil, že smluvní státy disponují širokou posuzovací volností, pokud jde o uznání právního statusu 
transsexuálů, což je dáno neexistencí „společného základu“ mezi smluvními státy v této oblasti. ESLP 
podotkl, že transsexuálové ve Spojeném království si mohou změnit jméno a příjmení a údaj o pohlaví 
obsažený v rodném listu není převzat do mnoha dalších oficiálních dokumentů. Ve věci B v. Francie 
ESLP lišil od případů Rees a Cossey, jelikož pozici transsexuálů ve Francii shledal co do administrativních 
překážek obtížnější než ve Spojeném království.147 Za připomenutí stojí, že „absolutní“ právo na výběr 

                                                 
138 CHEREDNYCHENKO, Olha. EU Fundamental Rights, EC Fundamental Freedoms and Private Law. European Review of 
Private Law. 2006, vol. 14, no. 1, s. 31. 
139 Tzv. Untermassverbot a Übermassverbot. Srov. druhé rozhodnutí Spolkového ústavního soudu o interrupcích ze dne 28. 5. 
1993, sp. zn. BVerfGE 88, 203. Související kategorií je praktická konkordance, kterou se označuje – zjednodušeně řečeno – stav, 
kdy došlo k harmonizaci v kolizi stojících ústavněprávních hodnot tak, aby byly omezeny co nejméně.  
140 Rozsudek ESLP ze dne 29. 4. 2002 ve věci Pretty v. Spojené království, stížnost č. 2346/02. 
141 Rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990). Soud užil 
výrazu „clear and convincing evidence“. Do kontextu judikatorního vývoje toto rozhodnutí zasazuje článek BEAUCHAMP, Tom 
L. The Right to Die as the Triumph of Autonomy. Journal of Medicine and Philosophy. 2006, vol. 31, iss. 6, s. 646. Dále též GOSTIN, 
Lawrence O. Deciding life and death in the courtroom: From Quinlan to Cruzan, Glucksberg, and Vacci – A brief history and 
analysis of constitutional protection of the “Right to Die”. Journal of the American Medical Association. 1997, no. 278, s. 1523–1528. 
142 Rozsudek ESLP ze dne 26. 2. 2002 ve věci Fretté v. Francie, stížnost č. 36515/97. 
143 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 22. 1. 2008 ve věci E. B. v. Francie, stížnost č. 43546/02. 
144 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 27. 5. 2008 ve věci N. v. Spojené království, stížnost č. 26565/05. 
145 Rozsudek ESLP ze dne 11. 7. 2002 ve věci Christine Goodwin v. Spojené království, stížnost č. 28957/95. 
146 Rozsudek ESLP ze dne 17. 10. 1986 ve věci Rees v. Spojené království, stížnost č. 9532/81, rozsudek ESLP ze dne 27. 9. 1990 
ve věci Cossey v. Spojené království, stížnost č. 10843/84. Srov. též rozsudek ESLP ze dne 30. 7. 1998 ve věci Sheffield 
a Horsham v. Spojené království, stížnosti č. 22985/93; 23390/94. 
147 Rozsudek ESLP ze dne 25. 3. 1992 ve věci B. v. Francie, stížnost č. 13343/87. 
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jména novorozence nepožívají ani jeho rodiče; v některých státech omezení vychází ze seznamu úředně 
uznaných jmen, srov. rozsudek ESLP ve věci Guillot v. Francie.148  
 
5. 8. Informační složka ochrany soukromí 

Pojem ochrany soukromí v informačním smyslu úzce souvisí s kategorií informačního sebeurčení, 
kterou judikoval Spolkový ústavní soud (Informationelle Selbstbestimmung).149 ESLP vypracoval objemný 
konvolut rozhodnutí týkajících se práva na respektování korespondence, resp. tradičních forem 
komunikace.150 Předmětná problematika však prochází proměnami danými rozvojem informačních 
a komunikačních technologií. Vzhledem k věcnému zaměření práva EU je tato rovina ochrany soukromí 
pro disertační práci nejvýznamnější. V rozsudku Saunders v. Spojené království byl v disentu použit 
výraz informační společnost v souvislosti s konstatováním, že státní orgány stejně jako občané v široké 
míře závisejí na různých druzích informací, a proto nepřekvapí, že podvody v mnoha formách jsou 
problémem našich společností.151 Obdobně ve věci KU v. Finsko ESLP konstatoval, že rychlý rozvoj 
telekomunikačních technologií (zejména internetu) v posledních dekádách vedl k vzestupu nových forem 
zločinu a rovněž umožnil páchání dosavadních forem zločinu novými technologiemi.152 Ve věci Peck v. 
Spojené království ESLP zdůraznil význam CCTV (kamerových systémů) v rámci boje proti zločinu 
a uznal, že sledování poštovní, telefonní a e-mailové komunikace, může být v demokratické 
společnosti nezbytné.153 V odst. 59 rozsudku vymezil kritéria, za nichž mohou státní orgány osobní údaje 
uchovávat.  
 K otázce utajeného sledování telefonické komunikace se ESLP vyslovil tak, že ochranu podle čl. 8 
požívají všichni účastníci komunikace. Ochraně tudíž podléhá též hovor uskutečněný jinou osobou 
než účastníkem předmětné telefonní stanice.154 V rozsudku ve věci Halford v. Spojené království ESLP 
konstatoval, že zásah do práva na soukromí podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy je spojen s kritériem 
rozumného očekávání stěžovatelky, že není odposlouchávána; telefonní hovor nemusí být uskutečněn 
z telefonního přístroje umístěného v obydlí, nýbrž i ve služebních prostorách, aby spadal pod ochranu dle 
čl. 8 Úmluvy. Ochrana soukromí se zpravidla neuplatní tehdy, je-li účastníku hovoru dostupná vědomost, 
že odposloucháván bude.155 V rozsudku ve věci Klass a další v. Spolková republika Německo se ESLP 
vyslovil tak, že telefonická komunikace – je podřaditelná pojmům soukromý život i korespondence (odst. 
41).156  

Samotná existence zákonů dovolujících státním orgánům tajný dohled může představovat zásah 
do čl. 8 odst. 1 Úmluvy; srov. rozsudek ve věci Klass a další v. Spolková republika Německo, odst. 34 a 41, 

                                                 
148 Rozsudek ESLP ze dne 24. 10. 1996 ve věci Guillot v. Francie, stížnost č. 22500/93. Názoru, že Evropa je v tomto směru 
přeregulovaná, ovšem neodpovídá řešení nedávného případu ze švédské soudní praxe; srov. článek Rodiče smějí pojmenovat 
svého syna Q, rozhodl soud. Vydáno 1. 10. 2009. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.novinky.cz/koktejl/180402-rodice-
smeji-pojmenovat-sveho-syna-q-rozhodl-soud.html. V této souvislosti se objevuje další právní problém, a sice ochrana zájmů 
dítěte, tj. zda stát neumožňuje zásah do soukromí dítěte odvíjející se z originality rodičů. Zůstává diskutabilní, kdo (pokud vůbec 
někdo) by v případném následujícím sporu (vycházejícím kupř. z tvrzení o „stigmatizaci“ dítěte nezvyklým osobním údajem) byl 
pasivně legitimován. (Není samozřejmé, že případná změna jména vyvolá k hlediska ochrany osobnostních práv dostatečný 
účinek.) Základní legislativní rámec v České republice tvoří zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. K uvedenému srov. v českém právním prostředí 
spory vyvolané duplicitními rodnými čísly a jejich následnými „vrchnostenskými“ změnami. K otázce změny příjmení 
lze připomenout rozsudek ESLP ze dne 25. 11. 1994 ve věci Stjerna v. Finsko, stížnost č. 18131/91. 
149 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 15. 12. 1983, BVerfGe 65, 1. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.th-
mittelhessen.de/datenschutz/images/stories/volkszaehlungsurteil_bverfger_1983.pdf. Tento rozsudek se týkal zákona o sčítání 
lidu, který zahrnoval rovněž údaje o zaměstnání a umožňoval jejich předávání dalším subjektům. Spolkový ústavní soud zde 
konstatoval, že: v kontextu moderního zpracování údajů, ochrana jednotlivce proti neomezenému shromažďování, uchovávání, 
používání a sdělování osobních údajů je zahrnuta do obecných osobnostních práv podle Základního zákona (jeho čl. 2 odst. 1 
ve spojení s čl. 1 odst. 1). Základní právo zaručuje v tomto směru možnost jednotlivce v zásadě určit, zda dojde ke sdělení 
a použití jeho osobních údajů. Omezení tohoto informačního sebeurčení je přípustné jen v případě 
převažujícího veřejného zájmu. 
150 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 5. 7. 2001 ve věci Erdem v. Spolková republika Německo, stížnost č. 38321/97, 
rozsudek ESLP ze dne 28. 11. 2002 ve věci Radaj v. Polsko, stížnosti č. 29537/95, 35453/97, rozsudek ESLP ze dne 17. 7. 2003 
ve věci Luordo v. Itálie, stížnost č. 32190/96, a rozsudek ESLP ze dne 17. 7. 2003 ve věci Bottaro v. Itálie, stížnost č. 56298/00. 
151 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 17. 12. 1996 ve věci Saunders v. Spojené království, stížnost č. 19187/91.  
152 Rozsudek ESLP ze dne 2. 12. 2008 ve věci KU v Finsko, stížnost č. 2872/02. 
153 Rozsudek ESLP ze dne 28. 1. 2003 ve věci Peck v. Spojené království, stížnost č. 44647/98.  
154 Rozsudek ESLP ze dne 24. 8. 1998 ve věci Lambert v. Francie, stížnost č. 23618/94. 
155 Rozsudek ESLP ze dne 25. 6. 1997 ve věci Halford v. Spojené království, stížnost č. 20605/92.  
156 Rozsudek ESLP ze dne 6. 9. 1978 ve věci Klass a další v. Spolková republika Německo, stížnost č. 5029/71. 
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a rozsudek ve věci Malone v. Spojené království, odst. 64 a 86.157 V prvně uvedené věci ESLP řešil 
otázka důkazu, že tato legislativa byla vskutku na stěžovatele aplikována, neboť sledování bylo tajné. 
V rozsudku ve věci Malone v. Spojené království šlo o zpřístupnění záznamů telekomunikačního provozu 
(údajů z tzv. odpočítávání telefonu) policii britským úřadem pro telekomunikace. ESLP konstatoval, 
že i tyto údaje (obzvláště údaje o volaných číslech) jsou integrální součástí telefonické komunikace.158 
Samotné uchovávání záznamů o telekomunikačním provozu nepředstavuje zásah do sféry chráněné čl. 8 
odst. 1 Úmluvy, jiná situace ale nastane, pokud je s užíváním telefonu spojeno legitimní (byť mylné) 
očekávání, že tyto záznamy vytvářeny nejsou. Judikát Malone v. Spojené království soudce Pettiti doplnil 
v odlišném odůvodnění názorem, že Úmluva chrání lidské společenství a člověk v současnosti potřebuje 
chránit svoji identitu, kvůli čemuž je nutné odmítnout úplnou transparentnost společnosti, 
aby bylo zachováno soukromí jeho osobnosti.159 Podle tohoto disentu do práv zaručených v čl. 8 odst. 1 
Úmluvy zasahuje jakékoli jiné zpracovávání údajů než směřující k vyúčtování. Uvedené pojetí by 
důsledněji odpovídalo principu specifikace účelu zpracování [srov. čl. 5 písm. b) Úmluvy č. 108] 
a omezeného použití údajů.160 Že pod dosah ochrany soukromí mohou spadat i telefonní čísla, 
potvrzuje rozsudek P. G. a J. H. v. Spojené království.161 

Na tato rozhodnutí navázal Ústavní soud České republiky nálezem ze dne 22. 1. 2001, sp. zn. II. 
ÚS 502/2000, N 11/21 SbNU 83, kde konstatoval, že je třeba považovat specifikované údaje, a zvláště 
pak volaná čísla, za nedílnou součást komunikace uskutečněné prostřednictvím telefonu. Soukromí 
každého člověka je hodno ústavní ochrany nejen ve vztahu k vlastnímu obsahu podávaných zpráv, 
ale i ve vztahu k výše uvedeným údajům. Lze tedy dovodit, že čl. 13 Listiny zakládá i ochranu tajemství 
volaných čísel a dalších souvisejících údajů, jako je datum a čas hovoru, doba jeho trvání, v případě volání 
mobilním telefonem i označení základových stanic zajišťujících hovor. Řečené se uplatní i ve vztahu 
ke komunikaci prostřednictvím internetu, a to nejen co do internetové telefonie.162 Tomuto extenzívnímu 
přístupu lze přisvědčit.  

Soudce Nejvyššího soudu USA W. Rehnquist ve svém disentu k rozsudku ve věci Bartnicki v. 
Vopper zpochybnil majoritní názor, podle kterého odvysíláním nahrávek státních úředníků – nezákonně 
pořízených třetími osobami – zaměstnanec rozhlasové stanice právo na ochranu soukromí neporušil, 
neboť realizoval svobodu projevu, omezuje svobodu projevu Američanů využívajících elektronické 
komunikace.163 Z amerického akademického prostředí vychází kritika omezování ochrany soukromí 
v informačním smyslu, kterou vyslovil D. J. Solove. Dovozuje, že předmětné zásahy ochuzují diskuse 
ke společenským tématům o některé – zejména méně konvenční – pohledy.164 Většinovému votu 
specifikovaného rozhodnutí odpovídají nosné důvody rozsudku ESLP ve věci Rádio TWIST v. Slovenská 
republika, podle něhož absence soudního příkazu k odposlechu nepřevažuje nad skutečností, 
že nahrávka (skrytě pořízená třetí osobou) obsahovala rozhovor veřejně činných osob k veřejným otázkám 
a její vytvoření bylo ve veřejném zájmu.165 Rozdíl mezi stanoviskem ESLP a Nejvyššího soudu USA je 
tak menší, než by se naznačovalo z „transatlantického“ srovnání judikatury stran vymezování obsahu 
rozhlasového vysílání. Zatímco Spolkový ústavní soud konstatoval, že zákonodárná moc musí regulovat 
rozhlasové vysílání [BVerfGE 12, 205–264 Deutschland-Fernsehen-GmbH (1961), a BVerfGE 57, 295 
FRAG (1981)], Nejvyšší soud USA rozhodnutím Red Lion Broadcasting Co., Inc., et al. v. Federal 

                                                 
157 Tamtéž, resp. rozsudek ESLP ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone v. Spojené království, stížnost č. 8691/79. 
158 Rozsudek ESLP ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone v. Spojené království, stížnost č. 8691/79. Jak Ústavní soud konstatoval 
v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/10, „znalost okolností uskutečněné komunikace může ve spojení s dalšími údaji sama o sobě indikovat 
samotný obsah komunikace a za pomoci zkoumání těchto údajů a jejich analýzy lze zhotovit individuální profily účastníků dané 
komunikace; (srov. k tomu např. rozhodnutí ze dne 27. 7. 2005, BVerfGE 113, 348 (Vorbeugende 
Telekommunikationsüberwachung) či ze dne 27. 2. 2008, BVerfGE 120, 274 (Grundrecht auf Computerschutz)“. Blíže se 
těmito otázkami zabývá část disertace věnovaná blanketnímu uchovávání údajů.  
159 K osobám veřejného zájmu srov. rozsudek ESLP ze dne 17. 7. 2003 ve věci Craxi v. Itálie, stížnost č. 25337/94. 
160 Rozsudek ESLP ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone v. Spojené království, stížnost č. 8691/79. 
161 Rozsudek ESLP ze dne 25. 9. 2001 ve věci P. G. a J. H. v. Spojené království, stížnost č. 44787/98. 
162 Totéž stanovisko uplatnil Ústavní soud České republiky v nálezu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
163 Rozsudek ve věci Bartnicki v. Vopper, 532 US 514 (2001), je dostupný 
z http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=532&invol=514 
164 SOLOVE, Daniel J.: "I've got nothing to hide" and other misunderstandings of privacy. San Diego Law Review. 2006, vol. 44. s. 
765. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998565 
165 Rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 2006 ve věci Rádio TWIST, a.s. v. Slovenská republika, stížnost č. 62202/00. 
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Communications Commission et al. dal najevo, že Kongres tak činit může.166  
Jak bylo zmíněno výše, prvořadým cílem čl. 8 Úmluvy zůstává ochrana jednotlivce 

proti svévolným zásahům veřejné moci do soukromého a rodinného života. V rozhodnutí ve věci Winer v. 
Spojené království byl EKLP posouzen případ, kdy soukromé nakladatelství uveřejnilo údaje 
ze stěžovatelova sexuálního života pouze zčásti pravdivé.167 Zde Komise odmítla poskytnout ochranu 
soukromí ve stěžovatelem požadovaném směru se zřetelem ke svobodě projevu ve smyslu čl. 10 Úmluvy. 
Uvedený judikát problémy horizontálních účinků čl. 8 Úmluvy nedořešil. Zůstává potřebné odlišit situaci, 
kdy popsaná kolize přítomna není, neboť zásah do čl. 8 Úmluvy představuje kupříkladu již získávání 
údajů, které prozatím nejsou zveřejněny.  

Dále než v cause Winer v. Spojené království, ale též ve srovnání 
s rozsudkem Spolkového ústavního soudu vydaným v předchozím řízení, zašel ESLP v otázce ochrany 
jednotlivce státem v souvislosti se svobodou projevu ve věci Von Hannover v. SRN. Zde německé soudy 
kritizoval, že nezamezily vydavatelům ve zveřejnění fotografií stěžovatelky, čímž zasáhly 
do jejího práva na ochranu soukromí.168 Je třeba vzít na vědomí, že státy mají povinnost zajistit ochranu 
před zveřejňováním informací ze soukromí sdělovacími prostředky, tj. nestátními subjekty.169 Nejde tedy 
jen o nezbytnost v demokratické společnosti, ale též soulad s pozitivními závazky státu podle čl. 8 odst. 1 
Úmluvy. Posléze je nutné poměřovat ochranu soukromí se svobodou projevu; stanovisko ESLP ohledně 
nalezení rovnovážného bodu je nicméně z liberálních pozic oponovatelné a pochyby vyvolává okolnost, 
že ochrannou funkci státu jmenovaný soud dovodil z výchozích okolností daleko méně závažných, 
než jsou výše popsané případy, zahrnující např. násilí na dětech.  

Nevyčerpatelný zdroj právních témat představují databáze vedené bezpečnostními složkami. 
Z nosných důvodů rozhodnutí EKLP ve věci Hilton v. Spojené království vyplývá, že samotné vytváření 
záznamů o stěžovateli bezpečnostními službami nepředstavuje zásah do sféry chráněné čl. 8 odst. 1 
Úmluvy, odlišná situace ale nastane, pokud jsou shromažďované informace soukromé povahy.170 ESLP 
rozsudkem ve věci Leander v. Švédsko konstatoval, že informace týkající se soukromého života stěžovatele 
musejí být založeny na posouzení jeho chování a popř. jeho osobnosti.171 Lustgarten a Leigh 
z řečeného dovozují, že sestavování a uchovávání spisu nepředstavuje samo o sobě zásah do soukromí.172 
Významný je obsah spisu, a nikoli zda shromážděné údaje byly použity, srov. rozsudek ve věci Copland v. 
Spojené království, odst. 43.173 V této věci ESLP konstatoval, že na shromažďování a uchovávání 
osobních údajů týkajících se používání e-mailu, internetu a telefonu stěžovatelem ze strany zaměstnavatele 
dopadá čl. 8 Úmluvy. Že samotné uchovávání údajů může představovat zásah do čl. 8 Úmluvy, potvrdil 
rozsudek ve věci Amann v. Švýcarsko.174 
 Pokud jde o metody získávání údajů do úředního spisu, v rozhodnutí EKLP ve věci X. v. Spojené 
království šlo o pořízení fotografií osoby zadržené při manifestaci.175 EKLP stížnost odmítla se sporným 
vysvětlením, že ze strany účastníků akce šlo o dobrovolnou veřejnou činnost. Rozsudek ESLP 
ve věci Murray v. Spojené království vycházel z návrhu stěžovatele, který brojil proti získání osobních 
údajů – včetně vyfotografování bez jeho souhlasu – policejním orgánem v souvislosti se vzetím do vazby. 
Se zřetelem k tomu, že stěžovatel byl zadržen kvůli zapojení do teroristických aktivit, spadala situace 
pod čl. 8 odst. 2 Úmluvy.176 Uvedenou argumentaci stěžovatele lze označit za extrémní. V obou případech 
                                                 
166 Rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Red Lion Broadcasting Co., Inc., et al. v. Federal Communications Commission et 
al., 395 U.S. 367 (1969).Blíže viz HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Justice, Bundesverfassungsgericht (Constitutional Court) 
Germany. International Journal of Constitutional Law. 2005, vol. 3, no. 4, s. 559. 
167 Rozhodnutí EKLP ze dne 10. 7. 1986 ve věci Winer v. Spojené království, stížnost č. 10871/84. 
168 Rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004 ve věci von Hannover v. SRN, stížnost č. 59320/00. 
169 RUDOLF, Beate. Council of Europe: Von Hannover v. Germany. International Journal of Constitutional Law. 2010, vol. 8, iss. 1, s. 
533-539. 
170 Rozhodnutí EKLP ze dne 6. 7. 1988 ve věci Hilton v. Spojené království, stížnost č. 12015/86. Srov. Komise se nedomnívá, 
že bezpečnostní kontrola sama o sobě představuje zásah do práva na respektování 
soukromého života zaručeného v tomto ustanovení (tj. v čl. 8 odst. 1 Úmluvy). K zásahu do práva na respektování 
soukromého života dochází pouze tehdy, pokud jsou bezpečnostní kontroly založeny na informacích o soukromých záležitostech. 
Navíc není nutné, aby dotyčná osoba prokazovala, že tyto údaje byly skutečně použity k její újmě. Rozsudek ESLP ze dne 26. 3. 
1987 ve věci Leander v. Švédsko, stížnost č. 9248/81, odst. 48. 
171 Rozsudek ESLP ze dne 26. 3. 1987 ve věci Leander v. Švédsko, stížnost č. 9248/81. 
172 LUSTGARTEN, Laurence; LEIGH, Ian. In from the Cold: National Security and Parliamentary Democracy. Oxford : Clarendon 
Press, 1994. s. 150. 
173 Rozsudek ESLP ze dne 3. 4. 2007 ve věci Copland v. Spojené království, stížnost č. 62617/00. 
174 Rozsudek ESLP ze dne 16. 2. 2000 ve věci Amann v. Švýcarsko, stížnost č. 27798/95.  
175 Rozhodnutí EKLP ze dne 12. 10. 1973 ve věci X. v. Spojené království, stížnost č. 5877/72. 
176 Rozsudek ESLP ze dne 28. 10. 1994 ve věci Murray v. Spojené království, stížnost č. 14310/88. 
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šlo o situaci odlišnou od rozsudku ve věci Friedl v. Rakousko, kde fotografování osob 
bylo prováděno bez následné snahy úřadů o jejich identifikaci.177 Ústavní soud České republiky v usnesení 
ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 2499/09, souladně s uvedenou judikaturou ESLP deklaroval, že zvukový 
záznam, získaný v souladu s trestním řádem, může policejní orgán použít jako podklad (např. 
jako srovnávací nahrávku) pro znalecký posudek z oboru kriminalistické audioexpertízy, právě pro účely 
objasňování a prověřování skutečností důvodně nasvědčujících, že byl spáchán trestný čin. Oproti tomu, 
příkladem sporného postupu je česká policejní praxe získávání obrazového materiálu pro rekognice 
z databází fotografií na občanské průkazy.178 

ESLP vydal významné rozhodnutí týkající se shromažďování a uchovávání osobních údajů 
v souvislosti s národní databází DNA. Ve věci S. a Marper ESLP posuzoval námitky stěžovatelů, kteří 
dovozovali, že uchovávání vzorků otisků prstů, vzorků DNA a profilů DNA v této databází vytváří 
neospravedlnitelný zásah do jejich práva na respektování soukromého života podle čl. 8 Úmluvy.179 
Ani jeden ze stěžovatelů nebyl odsouzen za trestný čin; stěžovatel „S.“ byl mladistvý a v případě 
stěžovatele Marpera došlo k upuštění od potrestání.  

V tomto případě ESLP připomenul takřka bezpříkladnou rychlost rozvoje na poli genetiky 
a informačních technologií, přičemž dal najevo, že dopady těchto změn na oblast ochrany soukromí jsou 
nepředvídatelné. V oblasti trestní justice je podstatné, že technologické inovace nesmějí vést 
k nepřijatelnému oslabení ochrany podle čl. 8 Úmluvy (odst. 112). Uznal, že tento konsens (ohledně 
významu dotčených kolidujících zájmů) neexistuje proto, že ostatní smluvní státy „nepokročily“ 
ve zpracování osobních údajů tak daleko jako Spojené království. Čl. 8 Úmluvy tudíž zakotvuje pojem, 
který nelze vyčerpávajícím způsobem definovat. 

ESLP odmítl argumentaci britské vlády, že genetické profily představují jen soustavu čísel, 
zatímco identifikace jednotlivce, k němuž tento profil náleží, vyžaduje specifické odborné 
znalosti a technické prostředky, pročež je riziko zneužití omezené. V souvislosti s „blanketním 
a nediskriminačním“ uchováváním údajů dospěl nicméně k závěru, že je třeba lišit 
mezi jednotlivými kategoriemi osobních údajů co do míry rizika, které představuje pro ochranu soukromí, 
byť omezení soukromí představuje uchovávání jakýchkoliv z předmětných údajů. ESLP shledal nižší 
význam daktyloskopických otisků, avšak   ani zde nelze ztrácet se zřetele, že jde o jedinečnou 
informaci o jednotlivci, která dovoluje jeho přesnou identifikaci. Za závažnější případ shledal ESLP 
uchovávání vzorků DNA a profilů DNA, které mají vysoce osobní povahu. V odst. 72 se ESLP dokonce 
vyslovil, že ztěžka může být nějaká informace více soukromá než genetický profil. Stojí za zaznamenání, 
že ESLP nehodnotil blíže význam rozdílů mezi vzorky DNA a profily DNA, když vzorky mohou být 
snáze zneužity, např. (v některých případech) uplatněny jako klamná kriminalistická stopa. 

ESLP též přihlédl k okolnosti, že se z genetických profilů podávají informace o zdravotním stavu 
nebo etnickém původu (srov. odst. 66). Argumentační rejstřík ESLP se vztahoval k čl. 8 odst. 2 Úmluvy, 
a nikoli jejímu čl. 14 (zákazu diskriminace). Přesto ESLP v odst. 38-40 zaznamenal, že Nuffield Council 
on Bioethics ve své zprávě deklaroval, že mladí lidé a etnické menšiny nalézají v těchto databázích 
zastoupení častěji, než odpovídá jejich podílu na celé populaci. Zásadnější kritiku však odtud neodvíjel. Jde 
o delikátní otázku, která se ještě výrazněji projevila ve věci D. H. v. Česká republika, kde srovnatelné 
úvahy na téma statistická spravedlnost ESLP pojal za východisko svých rozhodovacích důvodů.180  

ESLP v rozsudku S. a Marper deklaroval, že uvedený soubor opatření, kdy jsou osobní údaje 
uchovávány bez souhlasu jejich subjektů, po neomezenou dobu a bez prokázání deliktu, se příčí zásadě 
presumpce neviny a vede ke vzniku rizika „stigmatizace“. Z judikátu ovšem nelze dovodit obecný 

                                                 
177 Rozsudek ESLP ze dne 31. 1. 1995 ve věci Friedl v. Rakousko, stížnost č. 15225/89; k uvedenému srov. kontroverzní názor 
českého Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti s causou pořizování snímků „antidemonstrantů“ na předvolebním 
shromáždění politické strany a jejich umísťováním na web. Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vydáno 12. 3. 2010. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=15 Kriticky k tomuto sdělení srov. DURAJOVÁ, Zuzana. 
K problematice pořizování fotodokumentace z akcí politických stran a jejího následného zveřejňování. Vydáno 18. 3. 2010. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=2221630  
178 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2002, sp. zn. I. ÚS 625/01. K tomu srov. článek: FBI se omluvila poslanci, jehož tvář 
použila pro podobiznu bin Ládina. Vydáno 4. 2. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/191188-fbi-se-omluvila-poslanci-jehoz-tvar-pouzila-pro-podobiznu-bin-ladina.html 
Lze nicméně uznat, že Policie ČR by jinak čelila problémům s opatřováním podkladů pro rekognici podle fotografií; patří 
se dodat, že rekognice in natura jsou faktickým problémem zejména tam, kde je zapotřebí identifikovat osobu z komunity 
mimoevropského původu.  
179 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 4. 12. 2008 ve věci S. a Marper v. Spojené království, stížnosti č. 30562/04 a 30566/04.  
180 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 13. 11. 2007 ve věci D. H. v. Česká republika, stížnost č. 57325/00. Uvedený 
rozsudek vyvolal pochybnosti též retroaktivním použitím právních pramenů.  
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zákaz blanketního (nebo preventivního) uchovávání údajů, nýbrž „jen“ nutnost přijmout vyváženější 
pravidla. ESLP uznal, že boj proti trestné činnosti, zejména proti organizovanému zločinu a terorismu, 
závisí ve stále větší míře na použití moderních vědeckých technik, zejména analýze DNA. Otevřenou 
prozatím ponechal otázku, zda by byla z hlediska Úmluvy přijatelná databáze DNA uchovávající profily 
celé populace; lze se domnívat, že toto opatření by (při neexistenci zcela „extrémních“ výchozích 
podmínek) neobstálo z hlediska proporcionality. Důraz na přiměřenost rozsahu uchovávání údajů 
ve vztahu ke sledovanému účelu představuje tenor rozhodnutí ve věcech Weber a Saravia v. Spolková 
republika Německo, resp. Liberty a další v. Spojené království.181 Důkazy odvíjející se z DNA nejsou 
z hlediska Úmluvy relevantní jen v oblasti trestněprávní. ESLP ve věci Tavli v. Turecko shledal porušení 
čl. 8 Úmluvy v okolnosti, že rozhodující vnitrostátní soudy nepřihlédly v rámci paternitního sporu 
k důkazu DNA, a uložil tureckým soudům, aby vlastní občanský soudní řád interpretovaly ve světle 
vědeckého pokroku a jeho sociálních dopadů.182  

S problematikou soukromí v informačním smyslu úzce souvisí soukromí v prostorové dimenzi. Je 
tomu tak proto, že v právní praxi jde zejména o získávání důkazů, resp. jimi reprezentovaných informací. 
Uvedená problematika zahrnuje otázku výkladu dosahu této prostorové ochrany. Judikatura ESLP 
a soudů smluvních států ji interpretuje extenzívně, neboť uvažuje zejména o bytech a stavbách určených 
k bydlení (včetně kupř. ateliérů akademických malířů a sochařů), ubytovacích zařízeních (koleje, ubytovny, 
hotelové pokoje), rekreačních objektech (chaty a chalupy), včetně dalších prostor (sklepy, garáže, terasy, 
balkóny, půdy apod.), přilehlých plochách (jakými jsou např. zahrady), hausbótech, karavanech, 
maringotkách, resp. v některých odůvodněných případech částech komerčních budov (např. advokátní 
kanceláře).183 Mezi prostorami chráněnými podle čl. 8 Úmluvy a ostatními nelze často určit ostrou 
hranici.184 Podstatným rozměrem této tématiky jsou procesní záruky, o nichž práce pojednává výše. 

Jak bylo uvedeno výše, čl. 8 Úmluvy nezahrnuje pouze zákaz zásahů do soukromého života, 
nýbrž i pozitivní závazky, což dokládají rozsudky ESLP ve věci Marckx v. Belgie a Airey v. Irsko.185 
Ani oblast záznamů vedených bezpečnostními složkami není bez dalšího vyloučena z přístupu subjektu 
údajů, jak dokládá rozsudek ve věci Leander v. Švédsko, který vycházel ze stížnosti tesaře, 
kterého námořní muzeum nepřijalo do řad svých zaměstnanců, jelikož se z policejních záznamů podávalo, 
že opačný postup by představoval bezpečnostní riziko.186 Stěžovateli přitom úřady uvedené 
riziko nespecifikovaly. Podle ESLP šlo o souběh vlivů na soukromí sestávající z: 1/ uchovávání údajů 
policií, 2/ jejich sdělení námořnímu úřadu, 3/ nemožnost napadnout správnost předmětných informací. 
Okolnosti, že údaje jsou uchovávány utajeně a stěžovatel jim nemůže účinně oponovat, 
však bez dalšího neznamenají, že byly překročeny hranice omezení dle čl. 8 odst. 2 Úmluvy.  

Významným rozhodnutím týkajícím se práva na přístup k osobním údajům je rozsudek ESLP 
ve věci Gaskin v. Spojené království.187 Zde stěžovatel brojil proti postupu Rady města Liverpool, která mu 
odmítla vydat důvěrné záznamy z období, kdy se nacházel v ústavní výchově. Rada dala najevo, že přístup 
k údajům by povolila jen v případě souhlasu toho, kdo údaje poskytl. Podle ESLP osoby ve stěžovatelově 

                                                 
181 Rozhodnutí ESLP o přijatelnosti ze dne 29. 6. 2006 ve věci Weber a Saravia v. Spolková republika Německo, stížnost č. 
54934/00, resp. rozsudek ESLP ze dne 1. 7. 2008 ve věci Liberty a další v. Spojené království, stížnost č. 58243/00. 
182 Rozsudek ESLP ze dne 9. 11. 2006 ve věci Tavli v. Turecko, stížnost č. 11449/02. Viz též rozsudek ESLP ze dne 27. 10. 1994 
ve věci Kroon a další v. Nizozemsko, stížnost č. 18535/91. Srov. usnesení Ústavního soud České republiky ze dne 28. 5. 2009, sp. 
zn. III. ÚS 358/09, kterým byla odmítnuta „atypická“ ústavní stížnost, kde stěžovatel - usilující o prokázání svého otcovství - 
brojil proti postupu obecných soudů, které zamítly jeho žalobu o uložení povinnosti (matce nezl. dítěte a nezl. dítěti) „umožnit 
odběr vzorků a poskytnout veškerou součinnost za účelem provedení DNA testů směřujících k určení, zda otcem 
druhého žalovaného je či není žalobce“.  
183 Z judikatury ESLP viz kupř. rozsudek ze dne 30. 3. 1989 ve věci Chappell v. Spojené království, stížnost č. 10461/83, 
rozsudek ze dne 27. 9. 1990 ve věci Cossey v. Spojené království, stížnost č. 10843/84, rozsudek ze dne 16. 12. 1992 
ve věci Niemietz v. Spolková republika Německo, stížnost č. 13710/88, rozsudek ze dne 16. 4. 2002 ve věci Société Colas Est v. 
Francie, stížnost č. 37971/97, a rozsudek ze dne 15. 7. 2003 ve věci Ernst a další v. Belgie, stížnost č. 33400/96. K otázce 
ubytování v karavanech se patří připomenout rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 18. 1. 2001 ve věci Beard v. Spojené 
království, stížnost č. 24882/94, podporující rozmanitost kultur a životních stylů. 
184 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09, uvádí, že nelze činit tak ostré prostorové oddělení soukromí 
v místech užívaných k bydlení od soukromí vytvářeném v místech a prostředí, sloužících k pracovní či podnikatelské 
činnosti anebo k uspokojování vlastních potřeb či zájmových aktivit. Že by v některých případech by měla být míra soukromí 
vztahující se na jednotlivé kategorie chráněných prostor rozlišována ještě „subtilněji“, dovozují odlišná stanoviska k označenému 
nálezu. 
185 Rozsudek ESLP ze dne 13. 6. 1979 ve věci Marckx v. Belgie, stížnost č. 6833/74, odst. 31, a rozsudek ESLP ze dne 9. 10. 1979 
ve věci Airey v. Irsko, stížnost č. 6289/73, odst. 32. 
186 Rozsudek ESLP ze dne 26. 3. 1987 ve věci Leander v. Švédsko, stížnost č. 9248/81. 
187 Tamtéž. 
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situaci mají „životní zájem chráněný Úmluvou“ na získání informací nezbytných k porozumění svému 
dětství a ranému vývoji.188 Na tomto podkladě se ESLP vyslovil, že k porušení čl. 8 Úmluvy došlo. Není 
pochyb, že v kolizi s principem transparentnosti může stát ochrana třetích osob. Britská úprava, 
která zpřístupnění údajů podmiňovala souhlasem přispěvatele, je podle ESLP v zásadě souladná s čl. 8 
Úmluvy. Tento systém však musí poskytovat adekvátní ochranu subjektu osobních údajů v situacích, kdy je 
osoba, která poskytla údaje, nedostupná nebo svévolně odmítá souhlas udělit. V tomto případě se tedy 
požaduje možnost přezkumu nezávislým orgánem, čemuž britská úprava nedostála. ESLP zajištění 
práva na přístup k informacím ve věci Gaskin v. Spojené království formuloval jakožto pozitivní 
závazek státu. Podle ESLP tedy nešlo o zásah do stěžovatelova práva na ochranu soukromí ve smyslu čl. 8 
odst. 1 Úmluvy, ale o porušení pozitivních závazků chránit tato práva. Rozsah pozitivních závazků 
smluvního státu v této oblasti vymezil ESLP následovně: 1/ musí být nastolena férová 
rovnováha mezi zájmy společnosti a zájmy jednotlivce, 2/ je zapotřebí vzít v potaz posuzovací volnost 
státu (meze uvážení, margin of  appreciation), je-li tato rovnováha porušena a 3/ cíle obsažené v čl. 8 odst. 
2 mají dosáhnout určité relevance.189 Ve věci Gaskin v. Spojené království ESLP deklaroval, 
že pro existenci práva na přístup k údaji představuje význam informace pro stěžovatele podmínku nutnou, 
nikoli dostačující. Tento předpoklad se zvlášť zřetelně uplatnil – již dříve – ve věci Leander, kde ESLP 
konstatoval, že švédské úřady neměly povinnost poskytnout stěžovateli údaje, na jejichž podkladě mu byl 
odepřen přístup k zaměstnání.190  
 Rozsudek ESLP ve věci McMichael v. Spojené království ESLP se odvíjel ze stížnosti rodičů dětí, 
které jim státní orgány odňaly z opatrování a svěřily do ústavní výchovy.191 Stěžovatelé vytýkali, že se 
nemohli seznámit s obsahem některých dokumentů, z nichž rozhodnutí vycházelo. ESLP konstatoval 
porušení čl. 8 odst. 1 Úmluvy, byť formálně vzato, byl účastníkem opatrovnického řízení jen jeden 
ze stěžovatelů. ESLP přitom neshledal podstatným, zda odpovídající právo na přístup k údajům zajišťuje 
rovněž čl. 6 Úmluvy.   

Ve věci Martin v. Spojené království EKLP konstatovala nepřijatelnost stížnosti kritizující 
podmínění přístupu k lékařským záznamům vyjádřením lékaře, že tím nemůže být poškozen pacient 
nebo jiné osoby.192 V daném případě se stěžovatel neúspěšně domáhal přístupu k údajům ohledně 
jeho psychiatrické léčby, kterou zahájil v devatenácti letech, přičemž trvala čtyři roky. EKLP konstatovala, 
že oproti případu Gaskin v. Francie se záznamy netýkají období dětství a nejde o jedinou cestu, jak získat 
informace o předmětném období. Shledala, že řízení sleduje legitimní cíl – ochranu zdraví, a poznamenala, 
že záznamy nebyly požadovány k lékařským účelům ani pro právní řízení a stěžovatel si mohl sám určit 
lékaře, který vybere údaje vhodné ke zpřístupnění. EKLP dala najevo, že tato úprava ustavuje rovnováhu 
mezi uvedeným legitimním cílem a stěžovatelovým požadavkem.  

Ve věci Odièvre v. Francie týkající se problematiky anonymních porodů velký senát ESLP 
konstatoval, že otázka odhalení informací týkajících se genetických rodičů spadá pod čl. 8 odst. 1 
Úmluvy.193 Narození a obzvláště okolnosti, za kterých se dítě narodilo, tvoří formativní část 
soukromého života ve smyslu čl. 8 Úmluvy.  

V rozsudku ve věci K. H. a další proti Slovensku ESLP konstatoval porušení čl. 8 a čl. 6 odst. 1 
Úmluvy tím, že soudy nezajistily efektivní přístup stěžovatelek (dle odůvodnění rozsudku osmi ženám 
slovenského občanství a romského původu, které byly ošetřovány ve dvou zdravotnických zařízeních 
na východním Slovensku během těhotenství a porodu, poté žádná z nich nebyla schopna počít dítě, 
a všechny vyslovily podezření, že jim byla během císařského řezu lékařským personálem 
provedena sterilizace) k informacím týkajícím se jejich zdraví a reprodukčních schopností v určitém 
časovém období, čímž jim byla též ztížena možnost domáhat se nápravy před soudy 

                                                 
188 Zákony členských států EU implementující DPD význam požadované informace pro jednotlivce nezdůrazňují. Oproti tomu 
odmítnutí smluvního státu opravit úřední záznamy zpravidla nemůže bez dalšího (tj. bez zřetele k obsahu těchto údajů) znamenat 
zásah do soukromí, v důsledku čehož není nevyhnutelné obracet pozornost ke kritériím vymezeným v čl. 8 odst. 2 Úmluvy.  
189 Doktrína margin of appreciation slouží totiž, nejobecněji řečeno, k vymezování optimálního vztahu mezi (1) relativní diskrecí, 
kterou vnitrostátní orgány požívají při omezování práv zaručených Úmluvou, popř. v rámci plněni svých pozitivních 
povinnosti při jejich efektivním prosazováni, a (2) intenzitou kontrolní činnosti Soudu. Viz BARINKA, Roman. Evropská 
úmluva o lidských právech a doktrína margin of appreciation. 2006. Disertační práce, Masarykova univerzita. Právnická fakulta. s. 7. 
Lze dodat, že v případě práva na přístup k informacím je prostor pro uvážení poskytnutý smluvním státům relativně široký.  
190 Rozsudek ESLP ze dne 26. 3. 1987 ve věci Leander v. Švédsko, stížnost č. 9248/81. 
191 Rozsudek ESLP ze dne 24. 2. 1995 ve věci McMichael v. Spojené království, stížnost 16424/90. 
192 Rozhodnutí EKLP ze dne 28. 2. 1996 ve věci Martin v. Spojené království, stížnost č. 27533/95. 
193 Rozsudek ESLP ze dne 13. 2. 2003 ve věci Odièvre v. Francie, stížnost č. 42326/98. 
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v souvislosti s tvrzenými pochybeními ve zdravotní péči.194 
Uvedenou judikaturu lze interpretovat tak, že s výjimkou specifických případů 

rizik pro bezpečnost státu, intenzivních zásahů do osobnostní sféry dalších subjektů nebo ustavení 
stěžovateli nepříznivé situace některými jeho vlastními „svobodnými“ postupy, je třeba dosažitelné osobní 
údaje poskytnout.  
 Povinnost výmazu údajů po uplynutí určitého období lze dovozovat z rozhodnutí ve věci Mc 
Veigh, O´Neill a Evans (též X., Y. a Z.) v. Spojené království, odst. 50-51, kterým EKLP dala najevo, 
že pokud je osoba zbavena podezření, měly by být údaje zničeny, neexistují-li významné důvody 
pro odlišný postup.195 Z Pettitiho disentu ve věci Malone se podává, že se zřetelem k Úmluvě č. 108 by 
mělo dojít k zajištění přístupu k odposlechům a jejich smazání, pokud bylo podezření neopodstatněné.196 
V rozhodnutí ve věci Lundvall v. Švédsko EKLP posuzovala situaci, kdy stěžovatel byl zapsán 
do veřejného seznamu daňových delikventů, ačkoli ještě nebylo skončeno odvolací řízení.197 EKLP 
tento postup shledala se zřetelem k ochraně hospodářského blahobytu a práv a svobod ostatních 
odůvodnitelným podle čl. 8 odst. 2 Úmluvy a neoponovala ani užití osobních číselných identifikátorů. 
Ve věci Chave née Jullien v. Francie stěžovatelka napadla postup státních orgánů, které odmítly vymazat 
záznamy o její nezákonné detenci v psychiatrické léčebně.198 Komise dospěla k závěru, že pokračující 
uchovávání sporných záznamů státními orgány je v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické 
společnosti k ochraně zdraví, jak předvídá čl. 8 odst. 2 Úmluvy. Nicméně EKLP konstatovala, že pod čl. 8 
odst. 1 Úmluvy spadá i právo na opravu a vymazání údaje. Obdobné právní závěry se podávají z rozsudku 
ESLP ve věci Friedl v. Rakousko, odst. 67.199 K problematice výmazu difamačních osobních údajů 
z databáze vedené státním orgánem lze poukázat na shora zmiňovaný rozsudek ESLP ve věci Rotaru v. 
Rumunsko.200 V této věci ESLP konstatoval, že jednotlivec musí mít procesní prostor pro to, aby mohl 
vyvrátit údaje, které jsou o něm uchovávány. 

Tzv. blokací údajů se zabýval ESLP v rozsudku ve věci Z. v. Finsko201, odvíjející se ze stížnosti, 
kterou stěžovatelka namítala porušení svého práva na ochranu soukromí podle čl. 8 Úmluvy zveřejněním 
údaje, že je HIV pozitivní, v soudním řízení vedeném proti jejímu manželovi. Finské soudy porušily 
právo na ochranu osobních údajů jednak tím, že ponechaly příslušný údaj v neveřejném režimu 
pouze po dobu 10 let, ačkoli stěžovatelka vyžadovala období delší, jednak tím, že uveřejnily rozsudek, 
a to včetně jejího jména a kritické informace o zdravotním stavu.202  

6. Dokumenty OECD, Rady Evropy, OSN a APEC týkající se ochrany soukromí a osobních 
údajů 

OECD 
Zaprvé jde o Pravidla ochrany soukromí a přeshraničních toků osobních údajů (Guidelines on the 

Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) vydaná OECD 17. 9. 1980 (dále jen 
„Pravidla OECD“)203. Dokument definuje základní pojmy a zásady, ukládá mechanismy národní 
a mezinárodní aplikace uvedených zásad a stanovuje další doporučené přístupy. Pravidla OECD se 
vyznačují povahou doporučení. V rámci sekretariátu OECD se problematikou ochrany osobních údajů 
zabývá Výbor pro politiku v oblasti informací, výpočetní techniky a komunikací – ICCP (Information, 
Computer and Communication Policy), resp. do jeho struktury začleněná Pracovní 
skupina pro bezpečnost informací a soukromí – WPISP (Working Party on Information Security and 
Privacy).204  

                                                 
194 Rozsudek ESLP ze dne 28. 4. 2009 ve věci K. H. a další proti Slovensku, stížnost č. 32881/04. 
195 Rozhodnutí EKLP ze dne 8. 12. 1979 ve věci Mc Veigh, O´Neill a Evans (též X., Y. a Z.) v. Spojené království, stížnost 
č. 8022/77, 8025/77 a 8027/77. 
196 Rozsudek ESLP ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone v. Spojené království, stížnost č. 8691/79. 
197 Rozhodnutí EKLP ze dne 1. 12. 1985 ve věci Lundvall. v. Švédsko, stížnost č. 10473/83. 
198 Rozhodnutí EKLP ze dne 9. 7. 1991 ve věci Chave née Jullien v. Francie, stížnost č. 14461/88. 
199 Rozsudek ESLP ze dne 31. 1. 1995 ve věci Friedl v. Rakousko, stížnost č. stížnost č. 15225/89 
200 Rozsudek ESLP ze dne 4. 5. 2000 ve věci Rotaru v. Rumunsko, stížnost č. 28341/95. 
201 Rozsudek ESLP ze dne 25. 2. 1997 ve věci Z. v. Finsko, stížnost č. 22009/93. 
202 Uvedenými rozhodnutími se judikatura ESLP věnovaná ochraně soukromí v rozhodných souvislostech nevyčerpává. Z další 
judikatury lze jmenovat kupř. rozsudek ESLP ze dne 25. 2. 1992 ve věci Pfeifer a Plank v. Rakousko, stížnost č. 10802/84, 
rozsudek ESLP ze dne 25. 3. 1992 ve věci Campbell v. Spojené království, stížnost č. 13590/88, rozsudek ESLP ze dne 15. 6. 
1992 ve věci Lüdi v. Švýcarsko, stížnost č. 12433/86. 
203 Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html 
204 Podrobnosti jsou dostupné z http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_34255_1_1_1_1_37441,00.html 
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Rada Evropy 

Další je Úmluva č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů 
(dále jen „Úmluva č. 108“), kterou přijala Rada Evropy 28. 1. 1981.205 Vydání této konvence předcházely 
diskuse na půdě Rady Evropy, které vyústily v roce 1968 žádostí Parlamentního shromáždění adresované 
Výboru ministrů o provedení průzkumu, jak EÚLP a národní legislativy jednotlivých členských států 
zajišťují ochranu soukromí v důsledku rozvoje moderní vědy a technologií (doporučení č. 509). Výsledná 
studie ukázala, že stav národních legislativ neposkytuje dostatečnou ochranu práva na soukromí, 
přičemž vzhledem k internacionalizaci pohybu dat není možné nadále opomíjet ani nutnost hledat řešení 
na mezinárodní úrovni.206 Na základě těchto zjištění vydal Výbor ministrů dvě rezoluce o ochraně dat.207  

Úmluva č. 108 byla přijata a otevřena k podpisu 28. 1. 1981 ve Štrasburku a stala se prvním 
mezinárodně platným právním dokumentem dopadajícím specificky na problematiku ochrany osobních 
údajů. Úmluva č. 108 vstoupila v platnost v roce 1985 poté, co ji ratifikovalo prvních 5 členských států 
Rady Evropy.208 Její význam spočívá zejména ve formulaci základních zásad ochrany osobních údajů. 
V roce 2001 byl přijat Dodatkový Protokol o orgánech dozoru a o toku údajů přes hranice. Česká 
republika Úmluvu č. 108 a Dodatkový protokol ratifikovala dne 9. 7. 2001 s účinností ode dne 1. 11. 2001, 
resp. dne 24. 9. 2003 s účinností ode dne 1. 7. 2004. 

Výbor ministrů na zasedání dne 2. 7. 2008 konstatoval, že posoudí žádost státu, který není 
smluvním státem Rady Evropy, o přistoupení k Úmluvě č. 108. Učinil tak v návaznosti na výsledky 
27. Mezinárodní konferenci v Montreaux (Montreaux Declaration) a jednání Poradního výboru 
z března 2008, a to na podkladě čl. 23 odst. 1 této konvence. Uvedená prohlášení neodkazovala výslovně 
na Dodatkový protokol, neboť ten danou problematiku řeší ve svém čl. 3 odst. 2. Ze 46 smluvních států 
Úmluvy č. 108 ratifikovalo Dodatkový protokol (z roku 2001) 20 států (z nečlenských států EU Albánie, 
Andorra, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Švýcarsko), dalších 13 avizovalo budoucí ratifikaci. 
Přistoupení k Dodatkovému protokolu (narozdíl od samotné Úmluvy č. 108) kvůli jeho čl. 12 odst. 2 a 3 
písm. b) znamená omezení předávání osobních údajů mimo státy, které k Úmluvě č. 108 přistoupily. 
Aby existovala u státu vně Radu Evropy reálná pravděpodobnost, že k Úmluvě č. 108 přistoupí, je 
třeba dosažení jistého stupně konvergence s pojetím ochrany osobních údajů běžným v evropských 
státech. Ten dosahují některé státy v asijsko-pacifické oblasti a latinské Americe. Zatím se ale k předmětné 
konvenci nepřipojil žádný.209  

 Institucionální rovinu této úmluvy reprezentuje Poradní výbor Úmluvy o ochraně osob se 
zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů.210 Na předmětný právní akt navazují též rezortní 
doporučení vládám přijímaná Výborem ministrů. 211 K problematice přistoupení Evropských společenství 
byly přijaty zvláštní dodatky.212  

                                                 
205 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.: 108. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=108&CM=1&DF=&CL=ENG 
206 Ke shodným závěrům dospěla Konference evropských ministrů spravedlnosti v roce 1972. 
207 Rezoluce (73)22 stanovila principy ochrany dat v soukromém sektoru a rezoluce (74)29 obdobné zásady pro sektor veřejný. 
Účelem obou právních aktů bylo iniciování procesu přijímání závazných norem na úrovni členských států. 
208 Švédsko, Francie, Norsko, Španělsko a Spolková republika Německo. 
209 Přehled států, které ratifikovaly Úmluvu č. 108, je dostupný 
z http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=108&CM=1&DF=&CL=ENG 
210 Consultative committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal 
Data (T-PD). Tento výbor vydal vzorovou smlouvu, Model contract to ensure equivalent protection in the context of transborder 
data flows with explanatory report (1992). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/data_protection/documents/reports_and_studies_of_data_protection_committees/W-
ModelContract_1992.asp#TopOfPage 
Doporučení jsou dostupná z http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Data_protection/Documents/  
Překlady některých doporučení do českého jazyka jsou dostupné z webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů; srov.:  
Doporučení č. R. (87) 15 Výboru ministrů RE členským státům upravující používání osobních údajů v policejním sektoru. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/zahr_RE_dok_02.php3. 
 Doporučení č. R. (89) 2 Výboru ministrů RE členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely zaměstnání. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/zahr_RE_dok_11.php3. 
 Doporučení č. R. (97)18 Výboru ministrů RE členským státům o ochraně osobních údajů shromaždovaných a zpracovávaných 
pro statistické účely. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/zahr_RE_dok_07.php3. 
 Doporučení č. R. (95)4 Výboru ministrů RE členským státům o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikačních služeb se 
zvláštním zřetelem k telefonním službám. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/zahr_RE_dok_09.php3. Protection 
of Workers’ Personal Data, I.L.O., Geneva 1997. 
212 Amendments to the Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal 
data (ETS No. 108) allowing the European Communities to accede (adopted by the Committee of Ministers, in Strasbourg, on 15 
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Rolv Ryssdal, bývalý předseda ESLP, se vyslovil, že by tento soud neměl ignorovat základní 
principy Úmluvy č. 108, neboť představují sektorovou implementaci čl. 8 Úmluvy v kontextu 
automatizovaného zpracovávání osobních údajů, a tudíž mohou napomoci s výkladem 
těchto povinností.213 Rada Evropy vyhlašuje 28. leden Evropským dnem ochrany osobních údajů.  
  
OSN 

Bez vlivu na legislativní činnost nezůstává dokument OSN Směrnice pro počítačové soubory 
s osobními údaji z roku 1990.214  

 
APEC 

Z mimoevropských pramenů výrazně ovlivněných evropskými směrnicemi stojí za pozornost 
v listopadu 2004 na setkání ministrů APEC v Santiago de Chile schválený „Privacy Framework“.215 

 

7. Ochrana soukromí a osobních údajů v primárním právu Evropské unie 

7. 1. Ochrana soukromí a osobních údajů v zakládacích smlouvách 

V předlisabonském primárním právu Evropské unie ochrana soukromí postrádala obsáhlejší 
výslovné zakotvení a ESD byla dovozována především z obecných zásad práva Společenství. Byť 
byla ochrana soukromí explicitně zařazena do zakládacích smluv poměrně nedávno – až Amsterodamskou 
smlouvou, následujícím přehledem lze demonstrovat, že mezi lidskými právy nejde o specifikum, 
neboť předchozí úpravy zakotvovaly lidskoprávní hodnoty v podstatě jen v nejobecnější rovině. Do oboru 
úvahy spadá zejména Smlouva o založení EHS (její preambule a čl. 7), Jednotný evropský akt (preambule), 
Smlouva o EU (čl. F), Amsterdamská smlouva (nový čl. 6 Smlouvy o EU, čl. 255 Smlouvy o ES a čl. 286 
Smlouvy o ES) a Smlouva z Nice (čl. 181a Smlouvy o ES).216  

Preambule Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (1957) uložila členským 
státům „zachovat a upevnit tímto spojením svých zdrojů mír a svobodu“. Čl. 7 téže smlouvy zakázal 
diskriminaci na základě státní příslušnosti. Preambule Jednotného evropského aktu (podepsaného 17. 2. 
1986 v Lucemburku a 28. 2. 1986 v Haagu) ve sledovaných souvislostech vyjádřila odhodlání členských 
států společně podporovat demokracii zakládající se na základních právech uznaných v ústavách 
a v zákonech členských států, v Úmluvě a v Evropské sociální chartě, zejména na svobodě, 
rovnosti a sociální spravedlnosti. 

Smlouva o EU (podepsaná v Maastrichtu 7. 2. 1992) ve svém čl. F odst. 2 (po amsterdamské 
revizi srov. čl. 6 odst. 2), stanovila, že Unie ctí základní práva zaručená evropskou Úmluvou a ta, jež 
vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství. Rovněž 
Amsterodamská smlouva (podepsaná 2. 10. 1997) znamenala posílení záruk ochrany lidských práv. 
V novém znění čl. 6 Smlouvy o EU (nahrazující její čl. F) se uvádělo, že: 1. Unie je založena na zásadách 
svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, zásadách, které jsou 
společné členským státům. 2. Unie ctí základní práva zaručená Úmluvou a ta, jež vyplývají z ústavních 
tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství. 3. Unie ctí národní identitu 
svých členských států. Ustanovení čl. 286 (ex-čl. 213b) Smlouvy o založení Evropského společenství 
ve znění amsterdamské revize výslovně upravilo ochranu osobních údajů. Článek 286 konstatoval, že: 1. 
Od 1. 1. 1999 se akty Společenství o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a při volném 
pohybu těchto údajů vztahují na orgány a subjekty založené touto smlouvou nebo na jejím základě. 2. 
V období přede dnem uvedeným v odstavci 1 ustaví Rada postupem podle čl. 251 nezávislý kontrolní 
orgán pověřený dohledem nad používáním těchto aktů Společenství vůči orgánům a subjektům 
                                                                                                                                                         
June 1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Amendements%20to%20the%20Convention%20108.asp 
213 RYSSDAL, Rolv. Data Protection and the European Convention on Human Rights. In Data Protection, Human Rights and 
Democratic Values, Proceedings of the 13th Conference of Data Protection Commissioners held 2–4 October 1991 in 
Strasbourg. Strasbourg: CoE, 1992. s. 42. 
214 Guidelines Concerning Computerized Personal Data Files. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/71.htm 
215 APEC Privacy Framework. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.apec.org/apec/news___media/fact_sheets/apec_privacy_framework.html 
216 Zakládací smlouvy včetně revizí jsou dostupné z http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm 



 33  

Společenství a případně vydá další potřebné předpisy. V dané souvislosti je nutné poukázat i na čl. 255 (ex-
čl. 191a) Smlouvy o založení Evropského společenství dopadající na přístup k dokumentům.217 Čl. 30 
odst. 1 písm. b) Smlouvy o EU ve znění amsterodamské revize stanovil, že shromažďování, uchovávání, 
zpracovávání, analýzu a výměnu příslušných informací, včetně informací donucovacích orgánů 
k oznámením o podezřelých finančních operacích, zejména prostřednictvím Europolu, za podmínky 
dodržování příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. 

Nicejská smlouva (podepsaná dne 26. 2. 2001) vložila do Smlouvy o ES nový čl. 181a týkající se 
spolupráce se třetími zeměmi, podle jehož prvého odstavce politika Společenství v této oblasti přispívá 
k obecnému cíli rozvoje a upevňování demokracie a právního státu a k cíli zachováváni lidských 
práv a základních svobod. 

Samostatnou otázku představuje (vedle již neaktuální matérie Smlouvy o Ústavě pro Evropu) 
Lisabonská smlouva, kterou se zabývám níže, zejména v souvislosti s Chartou základních práv EU 
a otázkou přistoupení EU k Úmluvě.  

Stojí za zaznamenání, že ochraně osobních údajů jsou věnována zvláštní ustanovení 
primárního práva, konkrétně jde o čl. 16 Smlouvy o fungování EU (bývalý čl. 286 Smlouvy o ES) a čl. 39 
Smlouvy o EU. Čl. 16 Smlouvy o fungování EU stanoví, že: 1. Každý má právo na ochranu osobních 
údajů, které se jej týkají. 2. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem 
pravidla o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti práva Unie, 
a pravidla o volném pohybu těchto údajů. Dodržování těchto pravidel podléhá kontrole 
nezávislými orgány. Pravidly přijatými na základě tohoto článku nejsou dotčena zvláštní pravidla uvedená 
v čl. 39 Smlouvy o EU. Ustanovení čl. 16 Smlouvy o fungování EU je obsahově blízký čl. I-51 Návrhu 
Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, který směřoval k zakotvení jednotného právního základu ochrany 
osobních údajů.218 Právě toto pojetí bylo předmětem kritiky ze strany Zvláštního výboru pro Evropskou 
unii Sněmovny lordů, neboť mělo směřovat k rozšíření pravomocí Evropské unie na poli ochrany 
osobních údajů mimo oblast vnitřního trhu a některé otázky třetího pilíře.219  

Podle čl. 39 Smlouvy o EU platí, že v souladu s čl. 16 Smlouvy o fungování EU a odchylně 
od jeho odstavce 2 přijímá Rada rozhodnutí, které stanoví pravidla o ochraně fyzických osob 
při zpracovávání osobních údajů členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající 
do oblasti působnosti této kapitoly (tj. společná zahraniční a bezpečnostní politika, čl. 23 Smlouvy o EU), 
a pravidla o volném pohybu těchto údajů. Dodržování předmětných pravidel podléhá kontrole 
nezávislými orgány. Na citovaný čl. 16 Smlouvy o fungování EU navazuje 20. Prohlášení k čl. 16 Smlouvy 
o fungování EU a 21. Prohlášení o ochraně osobních údajů v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech 
a policejní spolupráce.220 Specifická úprava je ochraně osobních údajů věnována v čl. 6a Protokolu (č. 21) 
o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva221, 
čl. 2a Protokolu (č. 22) o postavení Dánska a čl. 7 Přílohy tohoto protokolu.222 

                                                 
217 Tento článek stanovil následující:  
 1. Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup 
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, aniž jsou dotčeny zásady a podmínky stanovené v souladu s odstavci 2 
a 3. 
 2. Obecné zásady a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu, které upravují výkon tohoto práva na přístup 
k dokumentům, stanoví Rada do dvou let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost postupem podle článku 251.  
 3. Každý z výše uvedených orgánů stanoví ve svém jednacím řádu zvláštní ustanovení o přístupu ke svým dokumentům. 
218 Návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu je dostupný z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0011:0040:CS:PDF [cit. 2011-06-20]. Dále též The democratic life 
of the Union. Brussels, 2 April 2003 (03.04) (OR. fr) CONV 650/03. [cit. 2011-06-20]. s. 11-12. Dostupné 
z http://www.statewatch.org/news/2003/apr/cv00650.en03.pdf 
219 The Future of Europe: Constitutional Treaty - Draft Articles 33-37 (The Democratic Life of the Union); (22nd Report-HL 
Paper 106). 
220 20. Prohlášení k článku 16 Smlouvy o fungování EU Konference prohlašuje, že při přijímání pravidel o ochraně osobních 
údajů na základě článku 16, která mohou mít přímé důsledky pro národní bezpečnost, bude zvláštní povaha této otázky náležitě 
zohledněna. Připomíná, že platné právní předpisy (viz zejména směrnici 95/46/ES) obsahují v tomto ohledu zvláštní odchylky.  
21. Prohlášení o ochraně osobních údajů v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce Konference 
uznává, že zvláštní pravidla pro ochranu osobních údajů a volný pohyb těchto údajů v oblastech justiční spolupráce v trestních 
věcech a policejní spolupráce, založená na článku 16 Smlouvy o fungování EU, by se mohla vzhledem ke specifické 
povaze těchto oblastí ukázat jako nezbytná. 
221 Spojené království nebo Irsko nebudou vázány pravidly stanovenými na základě článku 16 Smlouvy o fungování EU, která se 
týkají zpracovávání osobních údajů členskými státy, vykonávají-li činnosti spadající do oblasti působnosti části třetí hlavy 
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7. 2. Ochrana soukromí a osobních údajů a obecné zásady práva Unie 

Čl. 6 odst. 3 Smlouvy o EU konstatuje, že základní práva, která jsou zaručena Úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří 
obecné zásady práva Unie. Z hlediska konkretizace těchto zásad je určující role Soudního dvora Evropské 
unie. Právo na ochranu soukromí a osobních údajů se vyznačuje úzkou souvislostí s řadou obecných 
zásad: práva na soudní ochranu, práva na rovné zacházení a nediskriminaci, principu proporcionality, 
právní jistoty, legitimních očekávání, práva na obhajobu, zejména však ochrany lidských práv spadající 
mezi zásady odvozené z pojmu právního státu.223 Právo Evropské unie nemůže být vzhledem ke své 
přednosti poměřováno ústavními standardy jednotlivých členských států. Jestliže je použitelné ustanovení 
práva Evropské unie, musí být však zohledněn případný lidskoprávní rozměr věci. Dle L. Tichého lidská 
práva doznala v současné době takového významu, že jsou postavena naroveň práva primárního. Právní 
normy obsažené v „základních lidských právech“ jsou přímo aplikovatelné.224  

 

7. 3. Záruky lidských práv v judikatuře ESD / SDEU coby obecné východisko ochrany soukromí 
a osobních údajů 

Jednu z nejvýznamnějších součástí obecných zásad práva Společenství (Unie) představují ty, 
které směřují k ochraně lidských práv. Zpočátku ESD lidskoprávní otázky (srov. případy Stork225 
a Prodejní pokladna rurského uhlí226) odmítal řešit s poukazem na jejich příslušnost k ústavnímu právu 
členských států. Podané řešení však nekorespondovalo s právní zásadou přednosti práva Společenství 
a opomíjelo rovněž otázku existence obecných zásad práva Společenství. Vyvstalo tak riziko narušení 
jednoty práva Společenství odlišnostmi právního řádu Společenství a právních řádů členských zemí. 
Z pokusů o řešení se patří jmenovat návrh na přistoupení Společenství k Úmluvě, resp. judikát Merlini227 
zabývající se možnostmi překlenutí nedostatku odpovídající úpravy výkladem. V roce 1969 
otevřelo rozhodnutí ve věci Stauder éru vytváření lidskoprávní doktríny v judikatuře ESD. Ve věci týkající 
se ochrany soukromí konstatoval, že lidská práva jsou částí obecných právních zásad Společenství, jejichž 
dodržování ESD zajišťuje.228 Tím poprvé poukázal na existenci základních práv tvořících součást 
práva Společenství. V širších souvislostech vývoje ochrany lidských práv lze poukázat 
na rozsudek Internationale Handelsgesellschaft229, který se odvolával na ústavní tradice – nikoliv ústavy 
samé – členských států coby na zdroj inspirace. Rozsudek Nold ve svém odůvodnění odkazoval též 
na Úmluvu.230 Příslušnost ochrany soukromého života k obecným zásadám práva Společenství dokládají 
např. rozsudky ve věcech Wattson či Hoechst v. Evropská komise231. Posledním rozsudkem přiřazovaným 

                                                                                                                                                         
V kapitoly 4 nebo 5 uvedené smlouvy, pokud nejsou vázány pravidly Unie pro formy justiční spolupráce v trestních věcech 
nebo policejní spolupráce, v jejichž rámci musí být ustanovení stanovená na základě článku 16 dodržována.  
222 Článek 2 tohoto protokolu se použije rovněž v souvislosti s těmi pravidly stanovenými na základě článku 16 Smlouvy 
o fungování EU, která se týkají zpracovávání osobních údajů členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající 
do oblasti působnosti části třetí hlavy V kapitoly 4 nebo 5 uvedené smlouvy. Podle přílohy platí, že Dánsko nebude 
vázáno pravidly stanovenými na základě článku 16 Smlouvy o fungování EU, která se týkají zpracovávání osobních údajů 
členskými státy, vykonává-li činnosti spadající do oblasti působnosti části třetí hlavy V kapitoly 4 nebo 5 uvedené smlouvy, 
pokud není vázáno pravidly Unie pro formy justiční spolupráce v trestních věcech nebo policejní spolupráce, v jejichž rámci musí 
být ustanovení stanovená na základě článku 16 dodržována. 
223 TRIDIMAS, Takis. The General Principles of EU Law. 2. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2006. 
224 Podmínky přímé aplikace vymezil ESD v rozsudku ze dne 5. 2. 1963, Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van 
Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, 26/62, Recueil, s. 25. V právní teorii srov. TICHÝ, Luboš a kol. 
Evropské právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 232. 
225 Rozsudek ESD ze dne 4. 2. 1959, Friedrich Stork & Cie v. Vysoký úřad ESUO, 1/58, SbSD 1959. s. 43.  
226 Rozsudek ESD ze dne 18. 5. 1962, „Geitling“ Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH v. Vysoký úřad ESUO, 13/60, Recueil, s. 
165, 221. 
227 Rozsudek ESD ze dne 21. 1. 1965, Officine elettromeccaniche A. Merlini v. Vysoký úřad ESUO, 108/63, Recueil, s. 1 
228 Rozsudek ESD ze dne 12. 11. 1969, Erich Stauder v Sozialamt, Ulm, 29/69, Recueil, s. 419.  
229 Rozsudek ESD ze dne 17. 12. 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Správa dovozu a zásobování obilím a krmivy, 
11/70, Recueil, s. 1125. 
230 Rozsudek ESD ze dne 14. 5. 1974, Nold, Kohlen und Baustoffgrosshandlung v. Komise, 4/73, Recueil, s. 491.  
231 Rozsudek ESD ze dne 7. 7. 1976, Lynne Watson and Alessandro Belmann, 118/75, Recueil, s. 1185. Rozsudek ESD ze dne 21. 
9. 1989, Hoechst AG v. Evropská komise, 46/87 a 227/88, Recueil, s. I-2859.  
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k tomuto „formativnímu“ období je případ Hauer232, dle kterého je nutné brát zřetel rovněž 
na mezinárodní lidskoprávní smlouvy, jimiž jsou vázány členské státy. V odkazech na obecné právní 
zásady ES pokračoval i Soud první instance.233 Z judikatury ESD týkající se ochrany soukromí a osobních 
údajů lze jmenovat například rozhodnutí National Panasonic, AM & S Europe Limited, ERT, Komise v. 
SRN, Bodil Lindqvist a další. Bližší pozornost je této judikatuře věnována v následujícím textu.234  
 

8. Právo na ochranu soukromí a osobních údajů v Chartě základních práv EU235 

8. 1. Vývoj kodifikace lidských práv v ES/EU 

Směřování k dalšímu posílení lidskoprávního rozměru ochrany soukromí a osobních údajů 
si klade za cíl Charta základních práv EU (dále jen „Charta“). Smlouva o Ústavě pro Evropu slavnostně 
vyhlášená na mezivládní konferenci v Nice začlenila text Charty do svého obsahu, kde představoval část 
II. Lisabonská smlouva (Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení 
Evropského společenství), k jejímuž vypracování udělila mandát Evropská rada na zasedání konaném 
v Bruselu dne 21. a 22. 6. 2007, schválená v konečném znění dne 19. 10. 2007 Evropskou radou 
na zasedání v Lisabonu a zde dne 13. 12. 2007 podepsaná se záměrem ratifikace do poloviny roku 2009, 
uplatňuje odlišnou metodu. Čl. 6 odst. 1 Smlouvy o EU v „lisabonském znění“ stanoví, že Unie uznává 
práva, svobody a zásady obsažené v Chartě ze dne 7. 12. 2000, ve znění vyhlášeném dne 12. 12. 2007 
na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy. 
Charta nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve Smlouvách. Práva, svobody a zásady obsažené 
v Chartě se vykládají v souladu s obecnými ustanoveními v hlavě VII Charty, jimiž se řídí její výklad 
a použití, a s náležitým přihlédnutím k vysvětlením zmíněným v Chartě, jež uvádějí zdroje 
těchto ustanovení. S přijatelným zjednodušením lze konstatovat, že se výsledek dosažený Lisabonskou 
smlouvou neliší od záměru Smlouvy o Ústavě pro Evropu, neboť předmětný odkaz činí Chartu právně 
závaznou pro všechny členské státy, přičemž specifický vztah k ní si vyjednaly Velká Británie, 
Polsko a Česká republika. 

Jak se vyslovil P. Frišo: „Jestliže je evropská ústava velmi utopickým dokumentem, o Chartě 
základních práv to platí dvojnásob. Samotná Charta je jednou z nejnebezpečnějších částí 
celého dokumentu, protože napomáhá zakotvení socialismu v Evropské unii.“236 V intencích 
tohoto úsudku se nachází předpoklad, že Charta povede ke shromažďování stále větších objemů informací 
včetně osobních údajů, a tudíž znamená přinejmenším „strukturální“ riziko pro ochranu soukromí, 
jehož úroveň by měla naopak zvyšovat. Zaslouží si proto pozornost, jaká specifika Chartu vydělují, 
které jsou stěžejní body věcné kritiky, zda jsou předestíraná rizika reálná nebo odvádějí pozornost 
od podstatnějších problémů a jaké důsledky lze předpokládat v souvislosti s úpravou zvolenou 
pro Lisabonskou smlouvu.  

V rozhodných souvislostech je podstatný čl. 7 Charty, jenž deklaruje, že každý má 
právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace, a ustanovení čl. 8 
odst. 1 až 3, která stanoví, že každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají, 
přičemž tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu 

                                                 
232 Rozsudek ESD ze dne 13. 12. 1979, Liselotte Hauer v. Spolková země Porýní-Vestfálsko, 44/79, Recueil, s. 3727.  
233 Srov. od 1. 12. 2009 Tribunál.  
234 Z judikatury ESD srov. rozsudek ze dne 26. 6. 1980, National Panasonic (UK) Limited v. Komise Evropských společenství, 
136/79, Recueil, s. 2033; rozsudek ze dne 18. 5. 1982, AM & S Europe Limited v. Komise Evropských společenství, 155/79, 
Recueil, s. 1575; rozsudek ze dne 18. 6. 1991, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE a Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou 
v. Dimotiki Etairia Pliroforissis a Sotirios Kouvelas a Nicolaos Avdellas a další, C-260/89, Recueil, s. I-2925; rozsudek ze dne 8. 4. 
1992, Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo, C-62/90, Recueil, s. I-2575; rozsudek ze dne 20. 5. 2003, 
ve spojených věcech Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk a další a Christa Neukomm a Joseph Lauermann v. 
Österreichischer Rundfunk, C-465/00, C-138/01 a C-139/01, Recueil, s. I-4989; rozsudek ze dne 6. 11. 2003, Bodil Lindqvist, C-
101/01, Recueil, s. I-2971. 
235 Kapitola vychází z článku NOVÁK, Daniel. Ochrana soukromí a osobních údajů v Chartě základních práv EU. 
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, č. 4, s. 339-344. V textu práce je užíván pojem Charta základních práv EU, 
namísto Listina základních práv EU, kvůli snazšímu odlišení (jeho zkráceného tvaru) od „české“ Listiny základních práv a svobod. 
Výraz „Charta“ byl v domácím právním prostředí převážně užíván v prvních letech po přijetí tohoto dokumentu 
a za zaznamenání stojí, že slovenský oficiální překlad dokumentu u tohoto termínu setrval (Charta základných práv Európskej 
únie).  
236 FRIŠO, Peter. Treba ju zamietnut - Vítězný esej Občanského institutu. Agora. 2005, č. XVI. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.agora-noviny.cz/pdf/16.pdf. 
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dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem.237 Každý má 
právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu. Na dodržování 
těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán. S ochranou osobních údajů souvisí též čl. 11 Charty a čl. 10 
Úmluvy týkající se svobody projevu, jakož i čl. 42 Charty zakotvující výslovně (narozdíl od Úmluvy) 
právo na přístup k dokumentům. 
 

8. 2. Politicko-ideové souvislosti ochrany soukromí a osobních údajů v Chartě 

Všechny členské státy Evropské unie jsou smluvními stranami Úmluvy a ratifikace 
uvedeného aktu právně podmiňovala přistoupení k Evropským společenstvím. V „předlisabonském“ 
období představovala Úmluva zdroj inspirace, a to při zachování autonomního charakteru ochrany 
lidských práv podle práva ES/EU.238 Čl. 6 Smlouvy o EU v účinném znění deklaruje, že Unie respektuje 
základní lidská práva, která zajišťuje Úmluva. Podle čl. 6 odst. 2 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské 
smlouvy Unie k Úmluvě přistoupí. Zatímco lidskoprávní standardy vyžadované Radou Evropy 
v konotacích, narážkách a paralelách autorů textů zabývajících se soudobým směřováním Evropy obvykle 
chybí, nebylo nepředvídatelné, že se Charta stane předmětem principiální kritiky. 
Nadto řada práv zakotvených v Chartě je totožných s těmi, které obsahuje Úmluva, což se naznačuje též 
z jejího čl. 52 odst. 3, podle kterého platí, že pokud Charta obsahuje práva odpovídající právům 
zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné 
jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva, přičemž toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie 
poskytovalo širší ochranu.239 Bližší pozornost si tudíž zaslouží důvody, proč namísto „pouhé“ změny 
zakládacích smluv, aby Evropská společenství mohla přistoupit k etablované Úmluvě, 
byla zvolena obtížnější cesta vytvoření dokumentu vlastního. Toto historické zázemí nepostrádá význam 
při interpretaci Charty.  

Podle „oficiálního“ zdůvodnění lze v nejobecnější rovině konstatovat, že vzniku Charty 
svědčila potřebnost výslovného vyjádření a kodifikace společných hodnot a ústavních zvyklostí. Jak uvádí 
její preambule, při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato Charta práva, 
která vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům, 
z Úmluvy, ze sociálních chart přijatých Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie 
a Evropského soudu pro lidská práva.240 

V roce 2000 tehdejší předseda britské Konzervativní strany W. Hague prohlásil, že Charta je 
určujícím krokem k vytvoření evropského superstátu.241 Méně expresivně řečeno, Chartu vydělují 
pohnutky tvůrců spojené s úsilím dovršit evropskou integraci její konstitucionalizací. Výstupní dokument 
Výboru pro meziinstitucionální reformy ve věci návrhu „evropské ústavy“ iniciovaný A. Spinellim 

                                                 
237 Srov. „všezahrnující“ pojem „komunikace“ ve smyslu čl. 7 Charty s výrazem „korespondence“ podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy 
nebo „tajemstvím zpráv“ předvídaným v čl. 13 Listiny základních práv a svobod. Ačkoli korespondence představuje jen jeden 
ze způsobů komunikace, význam odlišné terminologie nelze – zejména se zřetelem k „extenzívnímu“ výkladu pojmu soukromí 
judikaturou ESLP – přeceňovat. K české právní úpravě lze dodat, že podle čl. 7 Listiny základních práv a svobod je 
nedotknutelnost osoby a jejího soukromí zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. Čl. 10 téhož 
předpisu stanoví, že každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 
a chráněno jeho jméno. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. 
Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 
Tomu odpovídají též procesní záruky poskytované v hlavě páté Listiny. 
238 DOUGLAS-SCOTT, Sionaidh. A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human 
Rights Acquis. Common Market Law Review. 2006, no. 43, s. 629, 648 a 651.  
239 Jde o čl. 2, čl. 4, čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 2, čl. 6, čl. 7, čl. 10 odst. 1, čl. 11, čl. 17, čl. 19 odst. 1, čl. 19 odst. 2, čl. 48 a čl. 49 odst. 
1 Charty.  
240 Lze konstatovat, že v „předlisabonském“ období neměla sice ještě Charta jako taková závazné účinky srovnatelné s účinky 
primárního práva, ale coby pramen poznání práva podávala již tehdy informace o základních právech a svobodách zaručených 
právem ES/EU, srov. rozsudek ESD ze dne 27. 6. 2006, Parlament v. Rada, C-540/03, Sb. rozh. s. I-5769, bod 38, 
nebo rozsudek ESD ze dne 13. 3. 2007, Unibet, C-432/05, Sb. rozh. s. I-2271, bod 37. K uvedenému se patří z judikatury ESD 
připomenout rozsudek ze dne 3. 5. 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Sb. rozh. s. I-3633, rozsudek ze dne 11. 12. 2007, 
International Transport Workers' Federation a Finnish Seamen's Union („Viking Line“), C-438/05, Sb. rozh. s. I-10779,  
rozsudek ze dne 18. 12. 2007, Laval un Partneri, C-341/05, Sb. rozh. s. I-11767, nebo rozsudek ze dne 3. 9. 2008, Kadi a Al 
Barakaat International Foundation v. Rada a Komise, C-402/05 P a C-415/05 P, Sb. rozh. s. I-6351. 
241 House of Commons Hansard Debates, 11. 12. 2000, col. 352. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.parliament.the-
stationery-office.co.uk/pa/cm200001/cmhansrd/vo001211/debtext/01211-07.htm. 
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Evropský parlament přijal v roce 1984 jako politickou deklaraci.242 Na půdě Evropského parlamentu se 
do poloviny 90. let vyskytly tři ústavodárné iniciativy zahrnující lidskoprávní katalog: v roce 1989 
Ústava Evropské unie (s Deklarací základních práv) a v roce 1994 rezoluce o Ústavě Evropské unie 
a Hermanova zpráva. Uvedeným historickým předlohám „evropské ústavy“ je namístě přikládat význam 
spíše symbolický, mohou však vyvrátit názor, že vytvoření katalogu bylo predisponováno připravovaným 
východním rozšířením EU. Po odlivu zájmu vyvolaném zejména procesem vytváření Evropské měnové 
unie německé předsednictví v první polovině roku 1999 debaty o katalogu oživilo.  

Přes tyto „ústavní“ souvislosti je patrné, že text Charty znaky federalistické doktríny nenese. Stěží 
lze očekávat, že by cestu radikálním interpretacím otevírala preambule Charty, jejíž první věta odkazuje 
na „národy Evropy“. Federalisté by zřejmě použili formulaci občané EU nebo alespoň občané členských 
států EU.243 Na podkladě obecné teze o „stále těsnější unii“ lze obtížně rozvíjet radikální prointegrační 
argumentaci. Oponentura „strukturálním změnám“ v rovnováze mezi Evropskou unií a členskými státy 
s průmětem i do sféry ochrany soukromí vyvolaných Chartou tedy přesvědčivě nevyznívá.  

Charta v preambuli konstatuje, že do středu své činnosti staví jednotlivce; ontologický primát 
jednotlivce před státem je vyjádřením výše vymezeného příklonu k filozofii individualismu.244 Vyhraněné 
ideové zaměření nevyplývá z politicky korektního odkazu na „duchovní a morální dědictví“. Nepochybně 
však nelze Chartu redukovat na triádu práv v pojetí R. Preisnera.245 Případná zmínka o judeo-křesťanských 
myšlenkových zdrojích Charty by mohla vést k ústavněprávním problémům států se striktní odlukou státu 
a církve (Francie, popř. Nizozemsko) nebo k obavám z redefinice práva na život a odpovídajícího omezení 
práva na ochranu soukromí. Naopak Polsko z obav před evropskou obdobou rozsudku Nejvyššího soudu 
USA ve věci Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), omezujícího možnosti státní regulace interrupcí, 
vydalo jednostranné prohlášení k Lisabonské smlouvě, že se Charta nijak nedotýká práva členských států 
přijímat právní předpisy v oblasti veřejné morálky, rodinného práva, jakož i ochrany lidské 
důstojnosti a dodržování fyzické a mravní integrity člověka. I pokud by toto prohlášení ve spojení 
s Protokolem č. 30 (srov. níže) představovalo spolehlivou záruku proti sekularizaci veřejného prostoru 
nařízené orgány EU, není bez významu, že Polsko nemá srovnatelným způsobem vymezen vztah 
vůči Radě Evropy. Že nejde o jen teoretický problém, dokládá judikatura ESLP k otázce náboženských 
symbolů ve školách, kdy teprve velký senát zaujal tolerantní postoj.246 Otázky obdobného rázu 
může vyvolávat rozsudek téhož soudu, který obsahuje kritiku irské legislativy zakazující interrupce.247  

 Charta přejímá celou řadu sociálních práv z Charty Společenství základních sociálních 
práv pracovníků. Rovněž na tomto podkladě kritici „revoluce práv“ šedesátých let minulého století tvrdí, 
že v Chartě vyúsťují politické myšlenky, které by neměly sloužit ani jako legiferační principy. Když 
však Charta v čl. 52 odst. 3 obecně formuluje minimální standard ochrany, odkazuje výhradně na Úmluvu, 
nikoli na Evropskou sociální chartu. Absence tohoto odkazu však standard ochrany soukromí 
přímo nesnižuje. Pojetí rovnosti představuje samostatné téma kritiky. Zejména ochrana soukromí 
v „rozhodovacím smyslu“ bývá často uplatňována ve spojení s antidiskriminací. Německé předsednictví 
ve svém programu v roce 1999 požadovalo přijetí dokumentu, který by zahrnoval „rovnost ras, 
náboženství a pohlaví“.248 Zákaz diskriminace je vlastní i Úmluvě, zde však musí být „znevýhodňující“ 
přístup spojen s porušením dalšího práva. Jde tedy o akcesorické pojetí. Speciálního charakteru 
zákaz diskriminace nabývá až v Protokolu č. 12 k Úmluvě, který Česká republika podepsala v roce 2000. 

                                                 
242 Draft of a Constitution of the European Union (1984), OJEC 19 March 1994, C77. s. 33 a Bulletin of the European 
Communities, 1984, no. 2, s. 8-26. 
243 VAŠÁK, David. Zastaralý úvod preambule Charty základních práv Evropské unie. Vydáno 10. 7. 2001. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=392&lang=en. 
244 Tento náhled nebývá považován za kontroverzní. Do zdánlivého protikladu lze situovat výrok J. F. Kennedyho pronesený 
v inauguračním projevu ze dne 20. 1. 1961: „Mí američtí spoluobčané, neptejte se, co pro vás může udělat vaše země, ptejte se, 
co vy můžete udělat pro ni.“ V tomto případě se ovšem jednalo jen o rétorický obrat, skutečné odmítnutí veřejných subjektivních 
práv jednotlivce je v moderních společnostech charakteristické pro autoritativní a totalitární diktatury. 
245 PREISNER, Rio. O životě a smrti konzervatismu: trialog. Olomouc : Votobia, 1999. s. 79.  
246 Srov. rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 18. 3. 2011 ve věci Lautsi a další v. Itálie, stížnost č. 30814/06, v kontrastu 
s rozsudkem ESLP ze dne 3. 11. 2009 ve věci Lautsi v. Itálie, stížnost č. 30814/06. První rozsudek zakazující kříže v italské státní 
škole byl překvapivý též potud, že stejný náboženský symbol se běžné vyskytuje např. na vlajkách smluvních států Rady Evropy, 
turecká státní vlajka pak zachycuje – rovněž nikoli „neutrální“ – půlměsíc. ESLP by tudíž – konsekventně k tomuto rozhodnutí – 
musel požadovat změnu státních symbolů.  
247 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 16. 12. 2010 ve věci A, B a C v. Irsko, stížnost č. 25579/05. 
248 Europe's Path into the 21st Century (1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.eu-
praesidentschaft.de/ausland/englisch/01/frameset.htm.  
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S ratifikací – rovněž vzhledem k možným průmětům do restitučních procesů – váhá.249 Přestože má být 
Charta použita jen při „uplatňování práva Unie“, včasné zodpovězení otázky by bylo užitečné.  

Není tudíž věcné opory pro úsudek, že Charta měla vytvořit Evropu federalizovanou a ovládanou 
centrálně stanovenou ideologií. Na druhou stranu lze uznat, že Charta představuje – podobně jako např. 
institut občanství Unie – výraz snahy zvýšit identifikaci občanů s Evropskou unií coby garantem jejich 
práv a legitimizovat tak její postupnou konstitucionalizaci.250  
 
8. 3. Závaznost Charty, oprávněné a povinné subjekty podle Charty 
8. 3. 1. Závaznost Charty 

Předmětem výtek z netransparentnosti se stala otázka závaznosti Charty a vývoj požadavků na její 
konečný status. Zástupci SRN původně zaměřili své úsilí k získání podpory jen ke slavnostní 
deklaraci Evropské rady, Parlamentu a Komise. Závěrečné komuniké z jednání Evropské rady v Kolíně 
nad Rýnem již dávalo otázku závaznosti „na zvážení“. Otevřený byl ohledně záměrů předseda Konventu 
R. Herzog, který na úvod první schůze dne 17. 12. 1999 prohlásil: „Charta se musí jednoho dne, 
nikoliv v příliš vzdálené budoucnosti, stát právně závaznou. Pro nás není deklarace dostatečná. 
Charta musí být závazná a inkorporována do Smlouvy.“251 

Určitý referenční rámec Charta představovala již před účinností Lisabonské smlouvy. B. 
Pikna vyslovil názor, že již vyhlášení Charty na mezivládní konferenci v Nice založilo závazek členských 
států k jejímu respektování při jednáních na úrovni Evropské rady, a to i v mezivládních pilířích.252  

J. Malenovský výkladem čl. 18 Vídeňské úmluvy o smluvním právu dovodil právní 
závazek nemařit předmět a účel Smlouvy o Ústavě pro Evropu před jejím vstupem v platnost, což 
v praxi znamenalo povinnost pokračovat v ratifikačním procesu.253 Tato povinnost vyplývající z dosažení 
dohody všemi členskými státy posléze nabyla relevance vůči Lisabonské smlouvě. Účinnost Lisabonské 
smlouvy zbavila aktuálnosti nejen úvahy o právních limitech politických řešení, ale též diskuse o nepřímém 
prosazení některých nových standardů Charty. Kvalifikovaná praxe členských států je způsobilá vyvolat 
vznik (v právu Evropské unie však ojediněle uznávaných) vlastních obyčejových norem 
a Charta tak mohla – ještě před dokončením ratifikačního procesu – přispívat k jejich stabilizaci, 
respektive sloužit jakožto výkladové vodítko.  

K Chartě se přihlásila i Komise, která předlohy právních aktů vyhodnocuje 
co do slučitelnosti s Chartou.254 Na Chartu poukazovali i generální advokáti ve svých stanoviscích a Soud 
první instance.255 ESD tak činil rezervovaně a zpravidla zároveň s odkazem na další obsahově shodnou 
normu, např. obsaženou v Úmluvě.256 Samo právo na ochranu soukromí (a jeho „deriváty“) však ESD 
judikoval opakovaně.257 

ESLP Chartu rovněž vícekrát zmínil a poprvé se 
tak v rámci většinového vota stalo ve věci související s právem na ochranu soukromí. Konkrétně 
šlo o odkaz na čl. 9 Charty zakotvující právo uzavřít manželství a založit rodinu v rozsudku ve věci I. v. 
Spojené království, odst. 41, (zde ESLP argumentoval též článkem 12 Úmluvy), a rozsudku Christine 

                                                 
249 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.wtd.vlada.cz/files/rvk/rlp/dokumenty/zprava02.pdf. 
250 DE BÚRCA, Grainne – ASCHENBRENNER, Jo Beatrix. European Constitutionalism and the Charter. s. 19. In PEERS, 
Steve – WARD, Angela (eds.): The European Union Charter of Fundamental Rights. Oxford: Hart, 2004. 
251 Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union. ANNEX I. Speech by Mr Roman Herzog. [cit. 2011-06-20]. s. 
9. Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/charter/activities/docs/pdf/formal_cr1_en_en.pdf 
252 PIKNA, Bohumil. Evropská unie – vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje proti mezinárodnímu terorismu). 1. 
vydání. Praha : Linde, 2002, s. 92. 
253 Srov. MALENOVSKÝ, Jiří. K řízení o ratifikaci Smlouvy o ústavě pro Evropu: na okraj 
uvažovaného ústavního zákona o referendu. Právník. 2005, č. 4, s. 337-359. 
254 President Barroso proposes a new framework to „lock-in” a culture of fundamental rights in EU legislation. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné 
z http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/494&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage
=en. 
255 Poprvé tak učinil Soud první instance ve věci T-112/98 s konstatováním, že Charta nepředstavuje měřítko pro hodnocení 
norem v předpisech vydaných před jejím vyhlášením.  
256 Srov. rozsudek ESD ze dne 6. 12. 2005, ABNA a další, C-453/03, C-11/04, C-12/04 a C-194/04, Sb. rozh. s. I-10423. 
257 Rozsudky ze dne 12. 11. 1969, Stauder, 29/69, Recueil, s. 419, ze dne 26. 6. 1980, National Panasonic v. Komise, 136/79, 
Recueil, s. 2033, ze dne 18. 5. 1982, AM & S v. Komise, 155/79, Recueil, s. 1575, ze dne 21. 9. 1989, Hoechst v. Komise, 46/87 
a 227/88, Recueil, s. 2859, ze dne 18. 6. 1991, ERT, C-260/89, Recueil, s. I-2925, a ze dne 8. 4. 1992, Komise v. Německo, C-
62/90, Recueil, s. I-2575. 
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Goodwin v. Spojené království, odst. 58.258 Souvislost s ochranou soukromí má též rozsudek ESLP 
ve věci GN v. Itálie, konstatující se zřetelem k čl. 21 Charty, že čl. 14 Úmluvy dopadá též na diskriminační 
zacházení založené na genetických odlišnostech.259 Z hlediska vazeb mezi standardy ochrany lidských 
práv Rady Evropy a Evropské unie je významný rozsudek Scoppola v. Itálie, kterým ESLP vzal v potaz čl. 
49 odst. 1 Charty a dospěl k závěru, že čl. 7 Úmluvy poskytuje obžalovaným nárok na použití 
trestního zákona stanovujícího mírnější trest, i pokud tento zákon nabyl účinnosti teprve poté, co byl 
trestný čin spáchán. 260 Související čl. 49 odst. 1 Charty, který stanoví, že „pokud poté, co již byl trestný čin 
spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento mírnější trest“. Paradoxní rozměr nepostrádá 
okolnost, že právě na toto ustanovení ESLP odkazoval, ačkoli čl. 49 odst. 1 jde nad rámec kompetencí EU. 
ESD označil retroaktivní použití mírnějšího trestu za součást ústavních zvyklostí společných členským 
státům. Tato zásada představuje součást obecných zásad práva Společenství (resp. EU), které soudy 
členských států musejí respektovat při aplikaci národní legislativy přijaté za účelem implementace 
práva Společenství.261  

 
8. 3. 2. Oprávněné subjekty 

Určení oprávněných subjektů představuje relativně snadný úkol. Charta je rozčleňuje do čtyř 
kategorií. Nejširší rozsah zaručuje kategorie „každá osoba“. Ta je typická pro kapitoly „Důstojnost“, 
„Svobody“, „Rovnost“ a „Spravedlnost“. Nadpis kapitoly V oznamuje, že některá práva Charta zaručuje 
pouze občanům EU. Z dalšího textu se však podává, že v některých případech postačí být v EU 
rezidentem. Specificky okruh oprávněných osob vymezuje čl. 15 odst. 3 Charty, kdy je „občanům třetích 
států, kteří smějí pracovat na území členských států“, zaručen minimální standard pracovních podmínek. 
Ochranu soukromí a osobních údajů tudíž Charta co do oprávněných subjektů pojímá extenzívně, 
kritérium státního občanství neužívá. Za zaznamenání stojí, že státní občanství subjektu nehraje žádnou 
roli ani ve směrnicovém právu; pravidla ochrany osobních údajů tak dopadají na občany členských států 
EU stejně jako na občany třetích států.262 Vnitřní logika věci (a běžné chápání pojmu soukromí) svědčí 
tomu, že ochrana bude zaručována jen osobám fyzickým. V rovině „podústavního“ práva členských států 
EU však toto řešení není pravidlem bez výjimek.  

 
8. 3. 3. Povinné subjekty 

Podle čl. 51 odst. 1 Charty platí, že její ustanovení jsou při dodržení zásady subsidiarity 
určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují 
právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu se 
svými pravomocemi, při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách. 

Patří se předeslat, že některá ustanovení Charty mohou být jen ztěžka aplikovatelná; je tomu 
tak tehdy, pokud Unie není nadána pravomocemi odpovídajícími lidským právům garantovaným v Chartě, 
jejíž čl. 51 odst. 1 deklaruje, že tento dokument nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec 
pravomocí Unie, ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly 
stanovené ve Smlouvách. Kupř. předpisy přijaté na základě článku čl. 153 Smlouvy o fungování EU 
(obdobně stanovil bývalý čl. 137 Smlouvy o ES) definujícího obsah sociální politiky se dle jeho odst. 4 
nedotýkají práva členských států vymezovat základní zásady svých systémů sociálního zabezpečení 
a nesmějí významně ovlivňovat jejich finanční rovnováhu. Nejde však jen o práva pozitivního statutu. 
Zřetelnější vazbu k pravomocem, kterými je Unie vybavena, postrádá čl. 2 odst. 2 Charty 
zakazující trest smrti; pouze zprostředkovaně se může vztahovat k oblasti vnějších vztahů nebo porušení 
zásad dle čl. 7 Smlouvy o EU. Na nedostatek pravomoci upozornil ESD ve věci předávání osobních údajů 
cestujících letadly leteckými společnostmi.263 Zde lze historické příčiny spatřovat ve vítězství 
lucemburského tzv. chrámového modelu se separovanými pilíři nad nizozemskou tzv. koncepcí stromu 
s jednotným základem. Tam, kde se jedná o negativní svobody, znamená v liberálním pojetí 

                                                 
258 Rozsudek ESLP ze dne 11. 7. 2002 ve věci I. v. Spojené království, stížnost č. 25680/94, odst. 41, a rozsudek ESLP ze dne 11. 
7. 2002 ve věci Christine Goodwin v. Spojené království, stížnost č. 28957/95, odst. 58 
259 Rozsudek ESLP ze dne 1. 12. 2009 ve věci GN v. Itálie, stížnost č. 43134/05, odst. 126-127. 
260 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 17. 9. 2009 ve věci Scoppola v. Itálie, stížnost č. 10249/03, odst. 105-109. 
261 Rozsudek ESD ze dne 3. 5. 2005, trestní řízení proti Silviu Berlusconimu a dalším, C-387/02, C-391/02 a C-403/02, Sb. rozh. 
s. I-3565. 
262 Article 29 Working Party. Working document on determining the international application of EU data protection law 
to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites (5035/01/EN/Final, WP 56, 30. 5. 2002) [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp56_en.pdf 
263 Rozsudek ESD ze dne 30. 5. 2006, Parlament v. Rada a Komise, C-317/04 a C-318/04, Sb. rozh. s. I-4721. 
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nedostatek pravomoci především absenci právního podkladu pro omezení lidských práv. Jinak ale vyznívá 
situace tehdy, když jsou zdrojem ohrožení subjekty náležející do soukromé sféry. Přestože „uznávání“ 
práv nekorespondujících s pravomocemi otevírá i kritiku rozporu se zásadou subsidiarity, stěží by byl 
představitelný dokument opomíjející právě výše uvedený zákaz.264 Na obranu tohoto přístupu 
lze argumentovat nedělitelností lidských práv, fragmentárností katalogu jinak pojatého, jeho nestabilitou 
v souvislosti s měnícími se pravomocemi Unie a otázkou předvídatelnosti lidskoprávních dopadů 
některých právních aktů. Výraznější by byl rozpor tehdy, pokud by se Charta vztahovala jen na oblast 
výlučné působnosti Unie, jak předpokládal původní návrh. Současné širší pojetí 
iniciovali parlamentní zpravodajové EP A. Duff a J. Voggenhuber.265  

Označení orgánů, institucí a jiných subjektů Unie za adresáty povinností z Charty není překvapivé, 
nýbrž potvrzuje pravidlo vyjádřené nejpozději rozsudkem ve věci Internationale Handelsgesellschaft.266 
Formulace čl. 51 odst. 1 Charty je poměrně jednoznačná též potud, že neuvažuje horizontální účinky 
Charty. To je ve sledovaných souvislostech významné, neboť správci a zpracovateli často bývají soukromé 
subjekty. Vyloučeno není prosazení těchto účinků judiciální cestou, nicméně i zde lze očekávat 
zdrženlivost.  
 Složitější výkladový problém může vzejít z ustanovení, podle něhož je Charta určena členským 
státům, jestliže uplatňují právo Unie. Argumentuje-li soud členského státu primárním právem, 
nařízeními nebo (po uplynutí lhůty k jejich implementaci) směrnicemi, je situace poměrně jednoznačná. 
Odlišný případ z hlediska náročnosti posouzení představuje přítomnost některé z unijních svobod, 
kdy je třeba hodnotit intenzitu takové věcné vazby. K výraznému rozšíření aplikovatelnosti evropských 
lidskoprávních standardů přistoupil ESD ve věci ERT, kdy dal najevo, že rovněž členské státy jsou 
jimi vázány, pokud se nacházejí v oblasti uplatňování práva Společenství, která zahrnuje též omezení 
některé z těchto svobod.267  

Nabízí se otázka, zda orgány členských států mohou s poukazem na Chartu akty 
sekundárního práva EU neaplikovat. Jde o komplikovanou otázku vztahu komunitárního práva, resp. 
práva Evropské unie k právním řádům členských států, jeho autonomní povahy a zachování 
jednotného výkladu proti zajištění co nejvyšší úrovně ochrany lidských práv. K prvně uvedené zásadě 
existuje rozsáhlá judikatura, přičemž za připomenutí stojí často citované rozsudky Costa v. ENEL, Foto-
Frost nebo ve vztahu k otázce loajální spolupráce soudů členských států v oblasti (tehdejšího) třetího pilíře 
Pupino.268 Členské státy mají poměrně omezený prostor při hledání cesty, jak „suspendovat“ účinky aktů 
přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie. První metodu představuje vyčkávání s aplikací 
právního aktu do skončení jeho přezkumu před ESD / SDEU, které je snáze odůvodnitelné v procesním 
rámci konkrétního „výchozího“ řízení před soudem členského státu.269 Ke kompenzaci omezení směřují 
některá rozhodnutí ve prospěch širšího přezkumu právních aktů EU před ESD / SDEU.270 Ohraničením 
možností odchýlení se od právních aktů EU nicméně svědčí nejistota, zda rozhodující orgány členských 
států dokáží správně rozpoznat vyšší standard ochrany lidských práv, než zajišťuje Charta, neboť typicky 
půjde o vyvažování práv stojících v kolizi. 
 
 

                                                 
264 Kritika nesouladu pravomocí EU a práv zakotvených v Chartě se významněji neuplatní ve vztahu k otázkám ochrany 
soukromí, neboť ty do uvedených pravomocí v široké míře spadají.  
265 GRYGAR, Jiří. Ochrana základních práv v Evropské unii. Praha : IFEC, 2001. s. 98.  
266 Rozsudek ESD ze dne 17. 12. 1970, Internationale Handesgesellschaft mbH, 11/70, Recueil, s. 1125. 
267 Rozsudek ESD ze dne 18. 6. 1991, ERT, C-260/89, Recueil, s. I-2925. Coby příklady rozhodnutí, kde ESD shledal dostatečně 
intenzivní souvislost s komunitárními svobodami, lze jmenovat rozsudky ze dne 19. 11. 1998, SFI, C-85/97, Recueil, I-7447, 
rozsudky ze dne 11. 7. 2002, Carpenter, C-60/00, Recueil, s. I-6279, ze dne 12. 12. 2002, Rodríguez Caballero, C-442/00, Recueil, 
s. I-11915, ze dne 25. 3. 2004, Karner, C-71/02, Recueil, s. I-3025, a ze dne 22. 11. 2005, Mangold, C-144/04, Sb. rozh. s. I-9981. 
268 Rozsudky ESD ze dne 15. 7. 1964, Costa v. E.N.E.L., 6/64, Recueil, s. 1253, ze dne 22. 10. 1987, Foto-Frost, 314/85, Recueil, 
s. 4199, ze dne 16. 6. 2005, Pupino, C-105/03, Sb. rozh. s. I-5285. S přihlédnutím k dalšímu textu zůstává diskutabilní, zda je 
s těmito kategorickými požadavky v rovnováze judikatorní činnost ESD / SDEU na poli sjednocování výkladu institutů 
práva ochrany osobních údajů.  
269 Viz např. rozsudek ve spojených věcech ze dne 21. 2. 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen a Zuckerfabrik Soest, C-143/88 
a C-92/89, Recueil, s. I-415, resp. rozsudek ze dne 9. 11. 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft a další (I), C-465/93, Recueil, s. 
I-3761. K uvedenému srov. v právním řádu ČR zejm. ustanovení § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř., § 9a tr. řádu, resp. § 48 odst. 1 
písm. e) s. ř. s. 
270 Srov. rozsudky ESD ze dne 25. 7. 2002, Unión de Pequenos Agricultores v. Rada, C-50/00 P, Recueil, s. I-6677, ze dne 27. 2. 
2007, Gestoras Pro Amnistía a další v. Rada, C-354/04 P, Sb. rozh. s. I-1579, a ze dne 27. 2. 2007, Segi a další v. Rada, C-355/04 
P, Sb. rozh. s. I-1657. 
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8. 3. 4. Výjimky ze závaznosti  

Ke smlouvám je připojen Protokol č. 30 o uplatňování Charty základních práv v Polsku 
a ve Spojeném království, který stanoví některé výjimky. Jeho čl. 1 odst. 1 deklaruje, že Charta nerozšiřuje 
možnost ESD / SDEU nebo jakéhokoliv soudu Polska nebo Spojeného království, určit, že právní 
a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojeného království nejsou v souladu se 
základními právy, svobodami nebo zásadami, jež Charta potvrzuje. Toto ustanovení se může jevit 
jako parafráze čl. 51 odst. 1 a 2, dle nichž Charta nezakládá nová práva, principy nebo pravomoci ESD, 
a to vůči nikomu. 

Čl. 1 odst. 2 Protokolu konstatuje, že nic v hlavě IV Charty (Solidarita) nezakládá soudně 
vymahatelná práva platná v Polsku (což je ale relativizováno polským prohlášením k protokolu) 
nebo ve Spojeném království, pokud tato práva nejsou stanovena ve vnitrostátním právu 
Polska nebo Spojeného království. Toto ustanovení parafrázuje čl. 52 odst. 5 a 6 Charty, 
přičemž práva solidarity vyloučená druhým odstavcem jsou tak jako tak judikovatelná jen v omezené míře. 
Význam by tato část protokolu případně mohla mít ve vztahu k některým specifikům Spojeného království 
z oblasti práva sociálního zabezpečení.271  

Konečně čl. 2 Protokolu dává najevo, že tam, kde ustanovení Charty odkazuje na vnitrostátní 
právní předpisy a zvyklosti, vztahuje se tento odkaz na Spojené království nebo Polsko v tom rozsahu, 
v jakém jsou práva nebo zásady v dotčeném odkazu obsažené uznávány v právu nebo zvyklostech 
Spojeného království nebo Polska. Že lze tuto výjimku postavit na roveň deklarace nezávaznosti Charty 
pro Polsko a Spojené království, zpochybnila zpráva Výboru pro evropské záležitosti Sněmovny 
reprezentantů britského parlamentu.272 Předmětné ustanovení v podstatě parafrázuje čl. 52 odst. 6 Charty; 
upřesňuje, že „vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi“ se by se na území pod britskou 
nebo polskou jurisdikcí tak jak tak rozuměly místní prameny práva. Na vnitrostátní úpravu přitom 
odkazují čl. 9, čl. 10 odst. 2, čl. 14 odst. 3, čl. 16, čl. 27, čl. 28, čl. 30, čl. 34, čl. 35, čl. 36 Charty, ale též 
např. odst. 44 rozsudku ESD ve věci Viking Line stran práva na stávku a jeho vymezení ve finském 
právním řádu.273 Čl. 52 odst. 6 předmětného dokumentu potvrzuje, že k vnitrostátním právním předpisům 
a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je stanoveno v této Chartě. Tento imperativ může stát 
v protikladu k principu „nejvyšší dosažené úrovně“. K tomu srov. tezi ESLP (formulovanou 
v souvislosti s čl. 3 Úmluvy souvisejícím s „fyzickou“ rovinou ochrany soukromí), že stále vyšší požadavky 
kladené na úroveň ochrany lidských práv nutně vedou k větší přísnosti při hodnocení zásahů 
do základních hodnot demokratických společností.274 Stěží lze ovšem bez dalšího určit, co je „nejvyšší 
dosažená úroveň, tam, kde jde o kolizi základních práv. Dále Velká Británie prosadila, že principů 
(oproti pravidlům) se před ESD lze dovolávat toliko pro účely výkladu a kontroly zákonnosti aktů orgánů 
EU a členských států provádějících právo Unie. Rozlišování principů od pravidel, která mají v ústavním 
právu podobu torz norem, přitom může v praxi vyvolávat problémy.  

Uvedený politický kompromis nemusí odpovídat požadavku jednotného výkladu práva Evropské 
unie. Spolehlivé potvrzení nebo vyvrácení efektu této výjimky však vyplyne až ze soudní praxe. Pokud 
uvedené řešení nemá být jen prostředkem, jak učinit Lisabonskou smlouvu přijatelnější 
zejména pro britskou veřejnost (a konzervativní část polské společnosti), s tím, že se Charta stane plně 
závaznou později (srov. Chartu Společenství základních sociálních práv pracovníků), je nutno brát v potaz, 
že gramaticky shodně vyjádřené normy se mohou významově lišit. Spojenému království se přitom 
dařilo uplatňovat svá stanoviska i v „ústavodárném“ Konventu. Vymohlo si, že pokud Charta uznává 
základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům (čl. 52 odst. 4 Charty), musí 
být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi. 

V rámci zasedání Evropské rady ve dnech 29. – 30. 10. 2009 v Bruselu došlo k ujednání tzv. 
„české záruky“ týkající se aplikace Charty na území České republiky, která spočívá v možnosti České 
republiky připojit se k Protokolu č. 30 v souvislosti s příštím rozšířením Evropské unie. Uvedená „záruka“ 
                                                 
271 Srov. nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. 6. 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby 
a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, resp. nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. 10. 1968, o volném pohybu 
pracovníků uvnitř Společenství. 
272 House of Commons, European Scrutiny Committee: European Union Intergovernmental Conference: Follow-up report. 
Vydáno 27. 11. 2007. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://publications.parliament.uk/pa/cm/cmeuleg.htm. 
273 Rozsudek ESD ze dne 11. 12. 2007, International Transport Workers' Federation a Finnish Seamen's Union („Viking Line“), 
C-438/05, Sb. rozh. s. I-10779. 
274 Rozsudek ESLP ze dne 28. 7. 1999 ve věci Selmouni v. Francie, stížnost č. 25803/94, odst. 101, a rozsudek ESLP ze dne 27. 
11. 2003 ve věci Hénaf v. Francie, stížnost č. 65436/01, odst. 55. 
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však musí být ratifikována všemi členskými státy. Česká republika učinila k Chartě jednostranné prohlášení 
[53. Prohlášení České republiky k Listině (Chartě) základních práv Evropské unie], které však reálný 
průmět do právního postavení postrádá a lze přisvědčit, že ani z politického hlediska jej nelze vykládat 
coby něčí ústupek.275  

 
8. 4. Objekt a obsah Charty 
8. 4. 1. Systematika Charty  

Charta sestává z preambule, šesti kapitol tvořící lidskoprávní katalog – ty jsou nazvány 
Důstojnost, Svobody, Rovnost, Solidarita, Občanská práva a Spravedlnost – a ze všeobecných ustanovení. 
Charta tedy nepřevzala dichotomii mezi na jedné straně právy občanskými a politickými, na druhé straně 
právy sociálními a ekonomickými. Rozdělení slovy českého právníka Karla Vašáka na generace lidských 
práv (což představovalo vymezení blízké typům občanství podle britského sociologa T. H. Marshalla276) 
lze hodnotit jako „historický kompromis“ mezi konceptem lidských práv demokratických zemí 
a sovětského bloku. Pojetí Charty více koresponduje s principem nedělitelnosti lidských práv, může např. 
při použití systematického výkladu vést k určité nivelizaci jednotlivých práv. V jedné taxonomické řadě 
tak stojí právo na život i právo na přístup k – blíže nevymezeným a v podmínkách liberalizace 
světového obchodu obtížně zaručitelným – službám v obecném hospodářském zájmu277, 
právo na spravedlivý proces a právo pracovníků na informace a konzultace v podniku. 

V případě zachování tradičního členění na generace lidských práv není právo na ochranu 
soukromí a osobních údajů jednoznačně zařaditelné. Charta ochranu 
soukromého a rodinného života a ochranu osobních údajů včlenila do kapitoly II, mezi „Svobody“ (čl. 7 
a 8). Sdílí tak zařazení s právem na svobodu a bezpečnost, právem uzavřít manželství a založit rodinu, 
svobodou myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobodou projevu a šíření informací, svobodou 
shromažďování a sdružování, svobodou umění a věd, právem na vzdělání, svobodou zvolit si povolání 
a pracovat, svobodou podnikání, právem na majetek, právem na azyl a ochranou při odsunu, vyhoštění 
nebo vydání. O převážné většině prvků této poměrně různorodé skupiny lze uvažovat 
v kategorii práv první generace, práv spojených s negativním statusem, respektive v Berlinově pojetí 
negativní svobody.278 V souvislosti s ochranou osobních údajů se však lze přiklánět k závěru, že náleží – 
obdobně jako právo na řádnou správu nebo bioetická práva – mezi tzv. práva třetí generace. Jak uvedl 
Maurice Hauriou, každý státní režim, ve specifickém a historickém smyslu slova stát, spočívá na oddělení 
veřejné centralizace a soukromého hospodářství, tedy na oddělení státu a společnosti.279 To neplatí 
pro totalitární diktatury, které oproti tomu usilují o propojení všech rovin fungování společnosti je státem 
a státní kontrolou. Obdobně jako tato integrace popírá ochranu lidských práv v obecné rovině, spojení 
údaje s osobou představuje podmínku ohrožení ochrany soukromí. Režim ochrany osobních údajů 
předpokládá, že došlo k této integraci (či k ní dojde nebo „případně“ dojít může): závisí 
na „určenosti či určitelnosti“ osoby, která je subjektem údaje. DPD vyřazuje z kategorie osobních údajů ty, 
u kterých by přiřazení k subjektu vyžadovalo nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. 
 Další rozdělení obsahu Charty se odvíjí od kategorizace na práva, svobody a zásady. Omezený 
význam zásad vyplývá z čl. 52 odst. 5 Charty, podle kterého platí, že její ustanovení, která obsahují zásady, 
mohou být prováděna legislativními a exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie a akty členských států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. ESD / SDEU obvykle 
výsledek řízení odvíjí z širší argumentační báze, než představují zásady, právě se zřetelem k jejich 
uplatňování skrze další právní akty.280 Zásady mohou být obdobně jako práva předmětem 
vzájemného vyvažování, může nicméně jít o konciliaci nejen s těmi, které výslovně uznává Charta, avšak   

                                                 
275 ŠAFAŘÍKOVÁ, Kateřina. Dvě šedé eminence Bruselu. Lidové noviny. Vydáno 28. 6. 2008. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.lidovky.cz/dve-sede-eminence-bruselu-0yd-
/ln_noviny.asp?c=A080628_000106_ln_noviny_sko&klic=226237&mes=080628_0 
276 MARSHALL, Thomas Humphrey. Citizenship and social class and other essays. Cambridge : Cambridge University Press, 1950.  
277 Srov. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 12. 2006 o službách na vnitřním trhu. 
278 CROWDER, George. Isaiah Berlin: Liberty, pluralism and Liberalism. Cambridge : Polity Press, 2004. s. 68.  
279 HAURIOU, Maurice. Principes de Droit public. Paris : Larose, 1916. s. 303. 
280 Rozsudek ESD ze dne 11. 3. 1987, Van den Bergh en Jurgens a Van Dijk Food Products (Lopik) v. EHS, 265/85, Recueil, s. 
1155, rozsudek ESD ze dne 5. 10. 2000, Německo v. Parlament a Rada, C-376/98, Recueil, s. I-8419, (Tabáková reklama). 
Z rozhodnutí Soudu první instance srov. rozsudek ze dne 11. 9. 2002, Pfizer Animal Health v. Rada, T-13/99, Recueil, s. II-3305.  
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i např. s principy fungování jednotlivých politik EU.281 Závěrečná věta čl. 52 odst. 5 Charty deklaruje, 
že před soudem se lze dovolávat zásad pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.282 
Příkladem zásad jsou - navzdory formálnímu označení některých z nich za práva - práva starších osob (čl. 
25), právo osob se zdravotním postižením na začlenění (čl. 26) nebo ochrana životního prostředí (čl. 37), 
popř. rovnost mužů a žen (čl. 23), ochrana rodinného a pracovního života (čl. 33) nebo právo na sociální 
zabezpečení a sociální pomoc (čl. 34).  

8. 4. 2. Nová práva v Chartě 

Závěrečné komuniké z Kolína nad Rýnem stanovilo, že „Evropská rada se domnívá, 
že na současné úrovni rozvoje EU by se základní práva, aplikovatelná na úrovni Unie, měla uceleně 
vyjádřit v Chartě, a tak zvýraznit“ (čl. 44).283 Formulování nových práv otevírá kritiku přinejmenším 
z překročení zadání, avšak   uvedené vybočení vzhledem k povaze Konventu coby diskusní platformy 
nemohlo založit závěr o jednání ultra vires. Diskutabilnější je legitimita uvedeného postupu. Jak se 
naznačuje z čl. 6 odst. 3 Smlouvy o EU, Charta nepředstavuje enumerativní výčet lidských 
práv zaručených právem EU. Toto ustanovení deklaruje, že základní práva, která jsou zaručena Úmluvou 
a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie. 

Současně Charta uznává některá práva, která doposud výslovně garantována nebyla. Její 
inovativnost spočívá v zakotvení bioetických práv (čl. 3), akademických svobod (čl. 13), unijního pojetí 
práva shromažďovacího a sdružovacího (čl. 12), práva azylu jako vymahatelný 
nárok (čl. 18) a práva menšin na rozvoj (čl. 22), práva na dobrou správu (čl. 41), resp. zásady ne bis in idem 
v unijním měřítku (čl. 50). Do téže kategorie lze řadit právo pracovníka na informování 
a na projednávání v podniku (čl. 27) či právo na volný pohyb a pobyt (čl. 45); uvedená práva mají společný 
původ v právních aktech ES/EU, resp. v primárním právu, přičemž Charta jim propůjčuje lidskoprávní 
rozměr.284 Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces (čl. 47) jde nad rámec explicitních 
záruk podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, který obrací vzornost k občanskému soudnímu řízení, resp. trestnímu 
procesu.285 Uvedené ustanovení Charty dopadá nejen na práva a svobody, ale též na principy. Zakotvení 
pojmu účinná právní ochrana v Chartě znamená rozšíření záruk, neboť v „předlisabonském“ období ESD 
argumentoval typicky „jen“ právem na spravedlivý proces.286 Nejužší vztah k ochraně soukromí 
a osobních údajů má z inovací Charty ochrana bioetických práv.  

Charta je však specifická rovněž tím, že coby první lidskoprávní katalog ve svém článku 8 
nadepsaném ochrana osobních údajů uznává, že každý má právo na ochranu osobních údajů, které se 
ho týkají. Ochrana osobních údajů tedy nabývá samostatnější podoby. Jak je zdokumentováno výše, ESLP 
zařazuje problematiku ochrany osobních údajů, a to i v kontextu moderních informačních 
a komunikačních technologií, pod dosah práva na ochranu soukromí. Byť ESLP v některých 
z těchto případů svoji argumentační bázi musí rozšířit přesahy do oblasti antidiskriminace nebo ochrany 
lidské důstojnosti, nelze nabýt odůvodněného přesvědčení, že čl. 8 Úmluvy by měl být cestou 
dodatkového protokolu doplněn o samostatné a výslovně uznané právo na ochranu osobních údajů.287 

                                                 
281 Srov. rozsudek ESD ze dne 23. 4. 1986, Les Verts v. Parlament, 294/83, Recueil, s. 1339, rozsudek ESD ze dne 7. 2. 1985, 
ADBHU, 240/83, Recueil, s. 531, rozsudek ESD ze dne 3. 9. 2008, Kadi a Al Barakaat International Foundation v. 
Rada a Komise, a rozsudek ESD ze dne 12. 6. 2003, Schmidberger, C-112/00, Recueil, s. I-5659. 
282 O první případ šlo v rozsudku ESD ze dne 19. 1. 1994, Association pour la protection des animaux sauvages a další, C-435/92, 
Recueil, s. I-67, a rozsudku ESD ze dne 21. 3. 2000, Greenpeace a další, C-6/99, Recueil, s. I-1651, kdy se 
jednalo zejména o zásadu předběžné opatrnosti, které Charta neposkytla lidskoprávní rozměr. Ke druhé situaci lze připomenout 
rozsudek ESD ze dne 13. 11. 1990, Fedesa a další, C-331/88, Recueil, s. I-4023, rozsudek ESD ze dne 24. 11. 1993, Mondiet, C-
405/92, Recueil, s. I-6133, a rozsudek ESD ze dne 5. 10. 1999, Španělsko v. Rada, C-179/95, Recueil, s. I-6475. 
283 Presidency Conclusions. Cologne European Council. 3 and 4 June 1999. Dostupné 
z http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/kolnen.htm 
284 V případě čl. 45 Charty stojí za zmínku obsahová souvislost s čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 4 Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod. Toto ustanovení konstatuje, že každý, kdo se právoplatně zdržuje na území některého státu, má 
na tomto území právo svobody pohybu a svobody zvolit si místo pobytu. Na tuto právní normu odkazoval ESD v rozsudku 
ze dne 25. 1. 2007, Festersen, C-370/05, Sb. rozh. s. I-1129. 
285 Srov. rozsudky ESD ze dne 23. 4. 1986, Les Verts v. Parlament, 294/83, Recueil, s. 1339, ze dne 15. 5. 1986, Johnston v. Chief 
Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, Recueil, s. 1651, ze dne 15. 10. 1987, Heylens a další, 222/86, Recueil, s. 
4097, ze dne 3. 12. 1992, Oleificio Borelli v. Komise, C-97/91, Recueil, s. I-6313. 
286 Srov. rozsudek ESD ze dne 3. 9. 2008, Kadi a Al Barakaat International Foundation v. Rada a Komise, C-402/05 P a C-
415/05 P, Sb. rozh. s. I-6351. 
287 V souvislosti se zmiňovanými „přesahy“ stojí za samostatnou zmínku specifické právo na ochranu jména ve smyslu čl. 10 odst. 
1 Listiny, kdy poskytnutá garance se týká přímo osobních údajů, a tudíž by zde nemělo být nevyhnutelné prokazování dopadů 
zásahu do soukromé sféry (byť k nim často dojde, viz výše). 
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Emancipace ochrany osobních údajů je v podstatě vyčleněním informační složky ochrany soukromí. 
Znamená zvýraznění předmětného tématu, což v současných podmínkách rozvoje informačních 
a komunikačních technologií a navazujícím vzestupu společensky negativních jevů bývá ku prospěchu 
věci. Současně není vyloučeno nahlížet na metodu uplatňující se v Chartě coby výraz úsilí o odlišení 
vůči Úmluvě a tudíž posílení jejího raison d'être. Lze přisvědčit, že samostatné vymezení ochrany osobních 
údajů ve spojení s uznáním ochranné funkce státu podporuje volbu správněprávní regulace, 
nicméně orgánům EU i členských států je ponechán značný prostor pro hledání konkrétních řešení, 
která by omezovala odtud vycházející nedostatky, zejména nepřiměřeně paušalizující a formalistické právní 
postupy.  

Charta přejímá celou řadu sociálních práv z Charty Společenství základních sociálních 
práv pracovníků. Rovněž na tomto podkladě kritici „revoluce práv“ šedesátých let minulého století tvrdí, 
že v Chartě vyúsťují politické myšlenky, které by neměly sloužit ani jako legiferační principy. Když 
však Charta v čl. 52 odst. 3 obecně formuluje minimální standard ochrany, odkazuje výhradně na Úmluvu, 
nikoli na Evropskou sociální chartu. Absence tohoto odkazu však standard ochrany soukromí 
přímo nesnižuje, není však vyloučeno jejich „paralelní“ použití s ochranou soukromí a osobních údajů 
v souvislosti s pracovněprávními vztahy (shromažďování údajů o uchazeči o zaměstnání, informace 
zaměstnavatele o zdravotním stavu zaměstnance, kontrola elektronické pošty zaměstnance apod.).  

Pojetí rovnosti představuje samostatné téma kritiky. Zejména ochrana soukromí v „rozhodovacím 
smyslu“ bývá často uplatňována ve spojení s antidiskriminací. Německé předsednictví ve svém programu 
v roce 1999 požadovalo přijetí dokumentu, který by zahrnoval „rovnost ras, náboženství a pohlaví“.288 
Zákaz diskriminace je vlastní i Úmluvě, zde však musí být diskriminace spojena s porušením dalšího práva. 
Jde tedy o akcesorické pojetí. Speciálního charakteru zákaz diskriminace nabývá až v Protokolu č. 12 
k Úmluvě, který Česká republika podepsala v roce 2000. S ratifikací – rovněž vzhledem k možným 
průmětům do restitučních procesů – váhá.289 Přestože má být Charta použita jen při „uplatňování 
práva Unie“, včasné zodpovězení otázky by bylo užitečné.  
 Další zvýšení lidskoprávních standardů Lisabonská smlouva zajistila v oblasti právních aktů 
odpovídajících někdejšímu třetímu pilíři, konkrétně čl. 263 a čl. 267 Smlouvy o fungování EU.290 
Oproti tomu problematický zůstává velmi omezený přezkum právních aktů z oblasti společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, který upravuje čl. 275 Smlouvy o fungování EU a čl. 24 odst. 1 a čl. 40 Smlouvy 
o EU. Tyto restrikce souvisejí se zjištěním, že uvedené právní akty typicky nejsou self-executing. Není 
vyloučeno, že by širší možnosti přezkumu mohly vycházet z nosných důvodů rozsudku ESD ve věci 
Segi.291 Zde ESD vzal na vědomí, že jeho pravomoci v rámci hlavy VI Smlouvy o EU na základě čl. 35 
této smlouvy jsou omezenější než pravomoci na základě Smlouvy o ES, přičemž ještě užší jsou 
pravomoci v rámci hlavy V Smlouvy o EU. S poukazem na vlastní prejudikaturu dovodil, že jelikož řízení, 
které umožňuje Soudnímu dvoru rozhodnout o předběžné otázce, směřuje k zajištění dodržování 
práva při výkladu a uplatňování Smlouvy, bylo by v rozporu s tímto cílem vykládat čl. 35 odst. 1 EU 
restriktivně. Možnost obrátit se na Soudní dvůr s předběžnou otázkou musí tedy náležet ve vztahu 
ke všem ustanovením přijatým Radou, bez ohledu na jejich povahu nebo formu, která vyvolávají právní 
účinky ve vztahu k třetím osobám. SDEU by se v intencích tohoto rozsudku měl vyslovit ve prospěch 
rozšířeného výkladu vlastních pravomocí podle čl. 275 Smlouvy o fungování EU. Kupříkladu 
ve věci Španělsko v. Eurojust, navzdory stanovisku generálního advokáta M. P. 
Madura k takto směrovanému výkladu nepřistoupil.292 

8. 4. 3. Omezení záruk poskytovaných Chartou 

Podle čl. 52 odst. 1 Charty každé omezení výkonu práv a svobod jí uznaných musí být 
stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality 
mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům 
obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého. 

                                                 
288 Europe's Path into the 21st Century (1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.eu-
praesidentschaft.de/ausland/englisch/01/frameset.htm.  
289 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.wtd.vlada.cz/files/rvk/rlp/dokumenty/zprava02.pdf. 
290 V podrobnostech srov. HINAREJOS, Alicia: The Lisbon Treaty versus Standing Still: a View from the Third Pillar. European 
Constitutional Law Review. 2009, no. 5, s. 99-116. 
291 Rozsudek ESD ze dne 27. 2. 2007, Segi a další v. Rada, C-355/04 P, Sb. rozh. s. I-1657. 
292 Rozsudek ESD ze dne 15. 3. 2005, Španělsko v. Eurojust, C-160/03, Sb. rozh. s. I-2077. 
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Charta upravuje problematiku omezení základních práv v článku 52 odst. 1. Podmínky musejí být 
splněny kumulativně a jsou následující293: 
a) Základní právo může omezit jen zákonodárce. Jakékoliv omezení musí být stanoveno zákonem a musí 
být přitom respektována jeho podstata. 
b) Omezení respektuje zásadu přiměřenosti, která se projevuje v imperativech nezbytné nutnosti zásahu, 
legitimitě použitého prostředku a v poměru mezi sledovaným cílem a způsobeným následkem.  
c) Existence obecného zájmu, jehož obsah je interpretován tak, že nemusí jít o rovinu unijní, 
ale postačí „obecný zájem v podmínkách demokratické společnosti“ (veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, 
veřejné zdraví apod.). 

Základní práva jsou omezitelná při splnění čtyř základních kritérií: 1. zákonnosti, 2. existence 
obecného zájmu, který uznává Unie, nebo potřeby ochrany práv a svobod druhého, 3. respektování 
podstaty těchto práv, a 4. přiměřenosti, která expressis verbis zahrnuje 
kritéria nezbytnosti a účelnosti (což představuje existenci vztahu mezi omezující zákonnou úpravou 
a obecným zájmem uznaným Unií nebo ochranou práv a svobod druhého), a implicite nepochybně též 
požadavek na přiměřenost v užším slova smyslu (představovaný poměřováním v kolizi stojících cílů 
obecného zájmu, který uznává Unie, ochraně práv a svobod osob, popř. i dalších hodnot relevantních 
pro primární právo Evropské unie).294 

Do úvahy přicházející důvody pro omezení lidských práv bezpochyby nelze vymezit kasuisticky. 
Za současného nedokonalého procesního rámce ochrany lidských práv v EU, který představuje 
podstatnější deficit než právní existence katalogu základních práv. Podle čl. 52 odst. 2 Charty platí, že jí 
uznaná práva, jež jsou podrobněji upravena ve Smlouvách, jsou vykonávána za podmínek a v mezích 
v nich stanovených. Charta tedy při zachování pravidla o stejné právní síle smluv předvídá přednost 
speciální úpravy. Toto ustanovení však nemá zřejmě v souvislosti s ochranou soukromí a osobních údajů 
většího praktického významu. Výkon práv může být podřízen omezením zvláště v rámci společné 
organizace trhu, pokud to odpovídá cílům Unie skutečně sloužícím společnému blahu 
a nepředstavuje s ohledem na sledovaný účel nepřiměřený a neúnosný zásah, který se dotýká 
těchto práv v jejich podstatě.295 Výraz „společné blaho“ se opírá o čl. 2, čl. 30 a čl. 39 odst. 3 Smlouvy 
o ES. Právě důraz ESD na fungování jednotného vnitřního trhu může být hnacím motorem divergencí 
vůči judikatuře ESLP a zdrojem pochybností o proklamovaném překonání jen ekonomické integrace 
ve prospěch společenství hodnot.  

Čl. 52 odst. 3 Charty stanoví, že pokud tento dokument obsahuje práva odpovídající právům 
zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné 
jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie 
poskytovalo širší ochranu. Uvedené pravidlo by nesporně mělo dopadat na ochranu soukromí. V důsledku 
řečeného by mělo platit, že v rámci EU půjdou lidskoprávní standardy nad úroveň garantovanou 
Úmluvou. Není však zřejmé, co „širší ochrana“ znamená tam, kde lidská práva stojí v kolizi; širší 
ochrana jednomu pak nutně znamená omezení dalšího.  
 

8. 5. Shrnutí  

 Ochrana soukromí a osobních údajů a vůbec systém ochrany lidských práv, ke kterému 
Lisabonská smlouva směřuje, se určitým ambivalencím nevyhýbá: Charta má na jedné straně instituce EU 
omezovat, na straně svým komplexním pojetím (zasahujícím celou šíři podobným dokumentem 
„regulovatelných“ společenských vztahů) naznačuje směřování evropské integrace k federálnímu 
uspořádání. Jelikož v některých případech chybějí vazby na pravomoci, není zřejmé, kdo za prosazování 
příslušných standardů ponese odpovědnost. Charta se odvolává na „duchovní a morální dědictví“, 
jehož zdroje neupřesňuje. Lisabonská smlouva má zmocňovat k přistoupení k Úmluvě, ESLP 
však k případnému kritickému hodnocení práva EU přistupuje rezervovaně. Vzhledem k uvedenému se 
ještě výrazněji než jindy prosadí, že poslední slovo bude mít SDEU.  

Lze konstatovat, že hlavním nedostatkem ochrany lidských práv v EU nadále – byť ve slabší 

                                                 
293 PIKNA, Bohumil. Evropská unie – vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje proti mezinárodnímu terorismu). 1. 
vydání. Praha : Linde, 2002, s. 251-252. 
294 K otázce takto abstraktních kategorií v normativním textu lze poukázat kupříkladu na Japonskem za druhé světové války 
uplatňovaný výklad pojmu mutatis mutandis v Ženevských úmluvách, který zněl „není-li nezbytné postupovat jinak“. Je ovšem 
otázkou, zda šlo o jazykové a „civilizační“ nedorozumění nebo spíše účelovou dezinterpretaci.  
295 Rozsudek ESD ze dne 13. 4. 2000, Kjell Karlsson v. Švédsko, C-292/97, Recueil. s. I-2737. 
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formě – zůstává nerovnováha mezi její hmotněprávní a procesněprávní rovinou. Příklad 
oponovaného ustanovení oslabujícího dosažitelnost judiciální ochrany soukromých stran představoval 
čl. 230 odst. 4 Smlouvy o ES, ve znění před lisabonskou revizí, dle kterého má soukromá 
strana právo napadnout pouze taková individuální rozhodnutí institucí EU, která jsou té které straně 
adresována296, kdy u ostatních aktů je to možné pouze tehdy, když lze výjimečně prokázat, že se jí 
přímo a osobně dotýkají. K tomu srov. čl. 263 Smlouvy o fungování EU. 
 

9. Zásady ochrany osobních údajů v právu Evropské unie297 

9. 1. Prameny zásad ochrany osobních údajů 

 Právní zásady se vyznačují jednak vyšší obecností než právní pravidla, jednak určitým stupněm 
závažnosti.298 Obecností mohou právní zásady přesahovat specifické oblasti právní regulace a dopadat 
na právní řád jako celek. Ve středu pozornosti následujícího textu však jsou zásady vlastní podstatně 
úžeji vymezené problematice ochrany osobních údajů. Druhou součástí definice právního principu je 
poukaz na společenský význam: právní zásada musí vyjadřovat některou z ústředních hodnot právní 
materie stojící v jejím dosahu.  
 Praktický význam právního principu je dán též jeho způsobilostí zajistit překlenutí mezer 
v právních pravidlech, což nabývá zvláštního významu v případě ochrany osobních údajů, kde se 
vzhledem k proměnlivosti vztahů, které jsou předmětem úpravy, technologickým vývojem 
často nelze argumentaci právními zásadami vyhnout. V této souvislosti stojí za zaznamenání, že nesprávný 
výklad by v prostředí Evropské unie, kde ochrana lidských práv spadá mezi obecné zásady 
jejího práva a čl. 6 odst. 1 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy přiznává Chartě (včetně čl. 7 
a čl. 8) právní sílu zakládacích smluv, mohl nabýt rozměru porušení primárního práva.  
 

9. 2. Zásada férového a zákonného zpracování  

V Úmluvě č. 108 je předmětná zásada inkorporována do čl. 5 písm. a). DPD tento princip 
zakotvuje ve svém čl. 6 odst. 1 písm. a). Obdobný obsah bývá přikládán § 7 Pravidel OECD, který obrací 
pozornost specificky ke shromažďování údajů. V systému zásad jí náleží první místo, neboť představuje 
nejobecnější východisko. Požadavek na zákonnost zpracování je samozřejmý a postrádá výraznější 
interpretační význam; připomenout lze pouze, že zahrnuje požadavek souladu zpracování se 
všemi zákony, včetně ochrany osobnostních práv, resp. práv duševního vlastnictví.299  

Pojem férového zpracování jde nad rámec připomenutí závaznosti právních norem. 
Imperativ „férovosti“ se vyznačuje úzkým vztahem k transparentnosti předvídané recitálem 38 DPD, 
neboť včasné rozpoznání možnosti odepřít zpracování údajů je prvotním prostředkem proti zneužití 
pozice správcem údajů. Omezení vyplývající z principu férovosti se tedy uplatní již při získávání souhlasu 
podle čl. 7 písm. a) DPD.  
 

9. 3. Zásada minimality  

Z této zásady vyjádřené v čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a potažmo v čl. 7 a 8 DPD se odvíjejí 
kvantitativní omezení zpracovávaných údajů na ty, které jsou nezbytné pro dosažení účelů sledovaných 
zpracováním, a to jednak kontrolou jejich potřebnosti a přiměřenosti, jednak v rovině časové. 
K uvedenému též lze poukázat na čl. 5 písm. c) Úmluvy č. 108 a navazující princip proporcionality, 
připomenutý kupř. v preambuli a čl. 5 Doporučení č. R. (87) 15 Výboru ministrů RE členským státům 
upravující používání osobních údajů v policejním sektoru nebo ustanovení č. 4 odst. 7 Doporučení č. R 
(97) 18 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných 
pro statistické účely (schváleno dne 30. 9. 1997).  
                                                 
296 Zřejmá je inspirace francouzskou doktrínou.  
297 Kapitola vychází z článku NOVÁK, Daniel. Zásady ochrany osobních údajů v právu EU. Časopis pro právní vědu a praxi. 2009, 
č. 4, s. 270-275. 
298 TRIDIMAS, Takis. The General Principles of EU Law. 2. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2006. s. 1.  
299 Article 29 Working Party. Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance. 
(11750/02/EN, WP 89, 11. 2. 2004) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_en.pdf 
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Specifický obsah náleží zásadě minimality v ustanoveních čl. 7 písm. b) až f) DPD spojujících 
základní podmínky zpracování údajů bez souhlasu subjektů údajů s kategorií nezbytnosti vůči zde 
předepsaným účelům. „Nezbytnost“ představuje striktní pojem, v důsledku čehož nabývá na významu 
předcházení přijímaní – poukazem na ni odůvodněných – nadměrných opatření správným určením 
hranice, kdy ještě půjde o osobní údaj podle čl. 2 písm. a) DPD.  

 

9. 4. Zásada omezení účelem   

Zásada sestává ze dvou složek. Zaprvé, osobní údaje musejí být shromažďovány pro stanovené 
účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným 
s těmito účely. Zadruhé, osobní údaje nesmějí být zpracovávány pro (sekundární) účely neslučitelné 
s primárním účelem, přičemž slučitelnost se vykládá úzce coby „přímá souvislost“ s původním účelem. 
Zásadu deklaruje čl. 6 odst. 1 písm. b) DPD. V Úmluvě č. 108 ji najdeme v čl. 5 písm. b), kde se hovoří 
o legitimních účelech. Jde rovněž o shrnutí třetí a čtvrté zásady Pravidel OECD (§ 9 a 10). Specifikace 
účelu též představuje třetí princip Zásad OSN. WP 29 shledala protiprávním postup provozovatele 
webových stránek, který zveřejňoval e-mailové adresy účastníků zde probíhající diskuse300, a konstatovala, 
že tzv. spyware je z logiky věci instalován utajeně, v důsledku čehož jde o „neviditelné“ a „nelegitimní“ 
zpracování301.  

Zpracování pro historické, statistické nebo vědecké účely předpokládá namísto mnohdy 
nedosažitelného souhlasu poskytnutí vhodných ochranných opatření, jak stanoví čl. 6 odst. 1 písm. b), 
čl. 8 odst. 4 DPD nebo čl. 5 písm. e) Úmluvy č. 108.302 Pravidla týkající se sekundárního zpracování 
osobních údajů pro účely výzkumu v členských státech oscilují mezi etatističtějšími řešeními se zvláštní 
autorizací úřadem pro ochranu osobních údajů, požadavkem na prokázání významného veřejného zájmu 
a podrobnou úpravou testu proporcionality na straně jedné a decentralizovanou variantou s dohledem 
akademického etického výboru a založením výzkumu na příslušném výzkumném plánu na straně druhé.  
 

9. 5. Zásada omezeného zpřístupnění údajů  

Zásada v praxi znamená, že osobní údaje nesmějí být zpřístupněny s výjimkou situací, kdy je dán 
souhlas subjektu údajů nebo jiný zákonný důvod. Zásada je vyjádřena v čl. 5 písm. a) a b) a čl. 6 Úmluvy 
č. 108 a čl. 6 odst. 1 písm. a) a b), čl. 7 a čl. 8 DPD, resp. § 10 Pravidel OECD. K této problematice srov. 
kapitolu 18. 2.   

 

9. 6. Zásada kvality údajů  

Zásada kvality údajů znamená, že osobní údaje musejí být platné a přesné ve vztahu k tomu, 
co mají popsat, respektive relevantní a úplné se zřetelem k účelům, pro které mají být zpracovány. 
Zásada je vyjádřena v čl. 6 odst. 1 písm. d) DPD tak, že osobní údaje musejí být přesné a, je-li to nezbytné, 
i aktualizované. První částí tohoto principu je platnost údajů, které odpovídá rovněž požadavek zakotvený 
v čl. 5 písm. d) Úmluvy č. 108 DPD. K témuž směřuje druhý princip Pravidel OECD (§ 8), který odkazuje 
na úplnost, přesnost a aktuálnost. Existují rozdíly ohledně striktnosti, s jakou je 
vyžadována kontrola platnosti osobních údajů. Podle čl. 6 odst. 1 písm. d) DPD musí být přijata veškerá 
rozumná opatření. Směrnice OSN pro počítačové soubory s osobními údaji zdůrazňují pravidelné 
kontroly (princip 2). Další nástroje jako Pravidla OECD nebo Úmluva č. 108 se otázce kontroly kvality 
přímo nevěnují, byť předpoklad zachování jistých kvalitativních parametrů se podává již ze samotné 
existence kontrolních mechanismů. 

                                                 
300 Article 29 Working Party. Privacy on the Internet – An integrated EU Approach to On-line Data Protection. 
(5063/00/EN/FINAL, WP 37, 21. 11. 2000). [cit. 2011-06-20]. s. 39. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2000/wp37en.pdf 
301 Article 29 Working Party. Working document on determining the international application of EU data protection law 
to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites (5035/01/EN/Final, WP 56, 30. 5. 2002). [cit. 2011-06-
20]. s. 12. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp56_en.pdf 
302 V této souvislosti stojí za zaznamenání případ, kdy dva významní biologové zveřejnili vlastní genetickou informaci. Viz: 
Zveřejnili svou DNA. Jako pomoc vědě. Vydáno 31. 8. 2008. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.lidovky.cz/zverejnili-
svou-dna-jako-pomoc-vede-d6q-/ln_veda.asp?c=A080831_195534_ln_veda_nev. 
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S jistým zkreslením obsahu uchovávaných informací je však třeba počítat vždy a přesto tím 
neztrácí povahu osobních údajů. V některých případech však lze z těchto faktických problémů 
s ověřováním vytěžit příznivé právní důsledky. Nejvyšší soud v souvislosti se sdělovacími prostředky 
uvedl, že „při posuzování, zda došlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti, je 
nutno respektovat určitá specifika běžného periodického tisku, určeného pro informování nejširší 
veřejnosti, který se v konkrétních případech musí (především s ohledem na rozsah jednotlivých příspěvků 
a čtenářský zájem) uchylovat k jistým zjednodušením. Nelze bez dalšího tvrdit, že každé zjednodušení 
(či zkreslení) musí nutně vést k zásahu do osobnostních práv dotčených osob. V tomto případě nelze trvat 
na naprosté přesnosti skutkových tvrzení, a klást tím ve svých důsledcích na novináře nesplnitelné 
nároky.“303 

Právní praxe musí vzít na vědomí, že v některých případech subjekt údajů sděluje údaje nesprávné 
záměrně a není ani v možnostech správce je ověřovat. Uvedená okolnost bývá uváděna ku podpoře 
závěru, že advokáti nejsou správci osobních údajů.304 

Cesty, jakými má být dosaženo správnosti údajů, mohou být velmi rozmanité. 
V této souvislosti stojí za zaznamenání postup italských úřadů, které přistoupily na základě rozhodnutí 
vlády k shromažďování otisků prstů osobám jinak spolehlivě neztotožnitelným, 
což aprobovala i Evropská komise. Kritici namítali, že jde o diskriminační opatření směřující 
vůči romským imigrantům.305  
 

9. 7. Zásada bezpečnosti  

Ze zásady informační bezpečnosti vyplývá, že správci údajů musí přijmout vhodná technická, 
organizační a personální opatření k zajištění toho, že osobní údaje nebudou nahodile nebo nedovoleně 
zničeny, ztraceny či upraveny nebo neoprávněně sděleny či zpřístupněny, změněny, zničeny 
nebo zveřejněny. Zásada je vyjádřena v čl. 7 Úmluvy č. 108 a čl. 17 DPD, resp. představuje pátý princip 
Pravidel OECD (§ 11).  

Že je bezpečnost principem, ke kterému se lze nanejvýš přibližovat, připouští WP 29 ve svém 
Doporučení 1/99 o neviditelném a automatickém zpracování osobních údajů na internetu prováděném 
softwarem a hardwarem, kde uvádí, že „v současnosti je téměř nemožné užívat internet a nebýt 
konfrontován s rysy vpádu do soukromí, které provázejí všechny procesy zpracování osobních údajů, 
přičemž jsou neviditelné subjektu údajů“.306 
 

9. 8. Zásada přístupu subjektu údajů k informacím a právo na opravu osobních údajů  

Tento princip směřuje k zajištění účasti a kontroly subjektu údajů nad zpracováním údajů. 
„Zásada práva na přístup“ je vyjádřena v čl. 8 písm. a) a b) Úmluvy č. 108, v ustanoveních čl. 7 písm. a), 
čl. 8 odst. 2 písm. a) a čl. 10-12 DPD a coby zásada otevřenosti a práva na participaci představuje šestý, 
respektive sedmý princip Pravidel OECD (§ 12 a 13). Prostor domáhat se opravy a výmazu je vytvořen 
v článcích 5 písm. d) a 8 písm. c) Úmluvy č. 108 a článku 14 DPD. Zásada směruje 
k průhlednosti a otevřenosti zpracování. Každé osobě musí náležet možnost získávat v přiměřených 
intervalech, bez přílišných průtahů nebo nákladů a ve srozumitelné formě potvrzení o tom, zda jsou 
v automatizovaných souborech dat uloženy osobní údaje, které se jí týkají. Specificky se tento princip 
uplatní v článku 15 DPD zakazujícím rozhodnutí, které se významným způsobem dotýká subjektu, 
učiněné jen na základě automatizovaného zpracování údajů. Technicky nejsložitější je prosazování 
tohoto principu v souvislosti s přeshraničním přenosem údajů a u mezinárodně sdílených databází. 

                                                 
303 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2796/2005. Tento právní názor aproboval 
Ústavní soud usnesením ze dne 24. 4. 2008, sp. zn. III. ÚS 928/06. 
304 SMEJKAL, Vladimír. Má pravdu Mates nebo Sokol? K ochraně osobních údajů v advokacii potřetí. Bulletin advokacie. 2001, 
č. 3, s. 33 a násl.  
305 Řím může brát Romům otisky prstů. EU na to kývla. Vydáno 5. 9. 2008. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=615694 S obdobným opatřením počítá Eurodac 
v oblasti uprchlického práva, aniž by to vyvolávalo kontroverze.  
306 Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal data - Recommendation 1/99 – on 
Invisible and Automatic Processing of Personal Data on the Internet Performed by Software and Hardware (5093/98/EN/final 
WP 17, 23. 2. 1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1999/wp17en.pdf 
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Jak uvádějí Bainbridge a Pearce, k dosažení transparentnosti mají přispět zejména: 1. Právo subjektu 
osobních na přístup k údajům v držení zpracovatele. Přístup může být chápán i jako předpoklad pro to, 
aby existovala možnost opravit chybné údaje. 2. Právo subjektu údajů být podrobně informován o jejich 
zpracování.307 Jinak řečeno, konstitutivní podmínku zákonnosti zpracování osobních údajů představuje 
přístup subjektu údajů k informacím o těchto – jeho se týkajících – procesech. S ním se úzce pojí možnost 
opravy údajů tak, aby byly správné, aktuální a relevantní k deklarovaným účelům. Pouze při splnění 
těchto požadavků zpracování osobních údajů nezakládá porušení oprávněných zájmů subjektů údajů. 
Tento princip směřuje k zajištění účasti a kontroly subjektu údajů nad zpracováním údajů. Podrobněji se 
pravidly uvádějícími tuto zásadu do praxe zabývá kapitola 23. 2. práce. 
 

9. 9. Zásada odpovědnosti 

Zásada je vyjádřena v čl. 23 DPD, který počítá s odpovědností správce za škodu způsobenou 
činností neslučitelnou s vnitrostátními předpisy transponujícími tuto směrnici. Zároveň mu poskytuje 
možnost se částečně nebo zcela zbavit této odpovědnosti, pokud prokáže, že za vznik škody neodpovídá. 
Ku shodnému výsledku směřuje i ustanovení čl. 10 Úmluvy č. 108 a osmá zásada Pravidel OECD (§ 14). 
S tímto principem rovněž úzce souvisí zásada nezávislého dozoru, která je normativně zakotvena v čl. 1 
Dodatkového protokolu k Úmluvě č. 108. Tento protokol neukládá konkrétní rozsah 
působnosti dozorového orgánu a ani nestanoví rozdělení pravomoci mezi správní dozorový orgán 
a soudy, spolu s DPD však vyžaduje nezávislou činnost dozorových orgánů.  

Byť implementací DPD došlo k zásadnímu zúžení pravomoci civilních soudů rozhodovat 
ve sporech týkajících se ochrany osobních údajů, je třeba vzít v potaz, že diortotickou spravedlnost 
(předvídanou čl. 23 DPD) nemohou efektivně zajistit správněprávní sankce, a proto musí být 
v potřebném rozsahu jejich pravomoc zachována (srov. § 13 českého obč. zák.). V souvislosti s DPD se 
vyskytuje názor, že poradní a konciliační přístup převažuje nad vynucováním pravidel 
dostupnými peněžními sankcemi.308 Lze přisvědčit, že ochrana osobních údajů bývá proto někdy 
pokládána za jakési soft law, přičemž důvody pro tento přístup úřadů pro ochranu osobních údajů se 
spatřují v relativně nedlouhé existenci tohoto poměrně „technicistního“ souboru právních institutů. 
Pochybení bývají důsledkem nedorozumění a často se nedotýkají „mravního cítění“ veřejnosti, 
přičemž zásada ignorantia legis non excusat se jeví - při dnešní složitosti právního řádu - coby nepřiměřeně 
tvrdá. 

 

9. 10. Shrnutí 

Zásady ochrany osobních údajů v současném vyjádření představují adekvátní základ 
pro dodržování práva na ochranu soukromí a osobních údajů. Podobně jako se v dlouhodobém horizontu 
obsahový význam slov proměňuje a přizpůsobuje době, mění se i výsledky výkladu právních zásad. Byť se 
objevují propracované návrhy doplnění současného katalogu zásad309, případné zvýšení efektivity ochrany 
osobních údajů by mělo být situováno především do územně širší harmonizace ochrany tak, 
aby byla co nejvíce usnadněna mezinárodní obchodní výměna; jedná se o úkol na bázi WTO.  

Se zřetelem k neustálému růstu možností zpracování osobních údajů danému rozvojem 
informačních technologií by se měla zásada férovosti projevit korespondujícím zvyšováním 
transparentnosti zpracování, a to v první řadě u veřejných orgánů. Standardy ochrany osobních údajů by 
významněji neohrozila protisměrně (ve prospěch jejich určitého omezení) účinkující – potřebná – 
změna čl. 9 DPD, který se nyní týká zpracování osobních údajů prováděného výlučně pro účely 
žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu, tak, aby zahrnoval svobodu projevu 
bez partikulárního rozlišení; touto otázkou se práce zabývá níže. 
 

                                                 
307 BAINBRIDGE, David; PEARCE, Graham. Tilting the Windmills – Has the New Data Protection Law Failed 
to Make a Significant Contribution to Rights of Privacy. Journal of Information, Law and Technology. 2000, iss. 2. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2000_2/bainbridge/ 
308 KORFF, Douwe. EC study on implementation of data protection directive. Comparative summary of national laws, 2002, s. 201. 
309 POULLET, Yves; DINANT, J. Marc. The internet and private life in Europe: Risks and aspirations. In KENYON, Andrew 
T.; RICHARDSON, Megan. New Dimensions in Privacy Law. International and Comparative Perspectives. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2006. s. 78 a násl. 
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10. Místo práva ochrany osobních údajů v systému „podústavního“ práva, jeho základní prameny 
a institucionální rámec   

10. 1. Místo práva ochrany osobních údajů v právním řádu 

 Následující text je věnován specifickým otázkám a problémům ochrany soukromí a osobních 
údajů v „rezortních“ předpisech. Výchozí otázku představuje zařazení těchto předpisů v systému práva. 
V evropském pojetí bývá ochrana osobních údajů – se zřetelem k metodě právní regulace – typicky 
podřazována správnímu právu, čemuž v právním řádu České republiky odpovídá založení 
pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů a správních soudů.310 Tím se úprava liší 
od amerického přístupu, kde je ochrana svěřena prostředkům civilního (a obdobně jako v evropském 
pojetí – subsidiárně – trestního) práva.311 Na druhou stranu význam institutu souhlasu subjektu údajů (tj. 
„soukromé“ osoby) situaci činí ve vztahu k ostatním pododvětvím správního práva specifickou a otevírá 
možnost uvažovat o právu ochrany osobních údajů coby o průřezové disciplíně.  

Ochrana osobních údajů je – vzhledem k převážně užívaným metodám jejich zpracování – 
z podstatné části podřaditelná právu informačních a komunikačních technologií. Monografie 
Právo informačních a telekomunikačních systémů, jejímž hlavním spoluautorem je významný 
odborník v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (též „ICT práva“) Vladimír Smejkal 
a která v rámci svého oboru představuje autoritativní dílo, zařazuje ochranu osobních údajů 
do téže taxonomické řady jako informační systémy a jejich části, elektronické dokumenty a podpisy, 
informační systémy ve veřejné správě, telekomunikační právo, obchodování a informační technologie, 
ochrana práv duševního vlastnictví a informační systémy, právní vztahy k zaměstnancům při vytváření 
informačních systémů, právní aspekty internetu, resp. kriminalita v prostředí informačních systémů 
a na internetu.312 Pro oblast ICT práva je charakteristický nízký stupeň kodifikace, což ovšem není 
z hlediska uznání opodstatněnosti existence tohoto odvětví na závadu; přestože v České republice 
nalezneme řadu rekodifikačních aktivit, v širším měřítku je patrný spíše pozvolný odklon 
od tohoto legislativního úsilí. Normy samotného práva ochrany osobních údajů mají jednotící 
linii ve společných lidskoprávních zárukách ochrany soukromí (či ochrany osobnosti) též proto, že žádné 
normy není možno korektně vykládat v rozporu s hodnotami, na kterých jsou založeny.313 

Ochraně soukromí a osobních údajů patří zvláštní místo v právu EU, jelikož chrání lidská práva, 
která jsou součástí obecných zásad práva Unie, jimž náleží status primárního práva. Již 
při vypracování návrhu DPD se poukazovalo na (tehdejší) čl. F odst. 2 Smlouvy o EU (viz výše). 
Na ústavněprávní status ochrany osobních údajů odkazuje recitál 10 preambule DPD, v němž se uvádí, 
že vzhledem k tomu, že předmětem vnitrostátních právních předpisů o zpracování osobních údajů je 
chránit základní práva a svobody, zejména právo na soukromí uznané článkem 8 Úmluvy i v obecných 
zásadách práva Společenství; že z tohoto důvodu sblížení těchto právních předpisů nesmí vést k oslabení 
ochrany, kterou zajišťují, ale musí mít naopak za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany ve Společenství. 

Ústavní či quasi-ústavní povaha ochrany osobních údajů by měla znamenat i použitelnost 
pravidla de minimis.314 Jinými slovy, v situacích přirovnatelným k těm, kde ústavní soudy nepřistupují 
ke kasaci rozhodnutí obecných soudů s poukazem na bagatelnost věci či obecně nedostatečnou intenzitu 
zásahu do ústavně zaručených práv, by ani úřady pro ochranu osobních údajů neměly přistupovat 
k sankcím, nemohlo-li zpochybňované zpracování osobních údajů něčí soukromí závažněji ohrozit. Jde 
o obdobu materiálního korektivu v českém správním právu. Nejvyšší správní soud se v rozsudku ze dne 
31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007-135, vyslovil ve prospěch uplatňování pravidla o přiměřeném použití 

                                                 
310 Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1183/2004, dnem 
účinnosti zákona č. 101/2000 Sb. (1. 6. 2000) pozbyly soudy pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se ochrany osobních 
údajů podle tohoto zákona; tato pravomoc přešla na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze. Z uvedeného nelze podle 
mého názoru dovozovat, že by se ve sporech vzešlých z porušení práva na ochranu soukromí a osobních údajů 
něčeho měnilo na pravomoci civilních soudů co do nároků podle § 13 obč. zák. (práva osoby domáhat se, 
aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů 
a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění, resp. poskytnuta náhrada nemajetkové újmy v penězích). Správněprávní sankce mají 
odlišný charakter než nástroje soukromého práva a diortotickou spravedlnost sleduje především čl. 23 DPD. 
311 Srov. § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, zakotvující trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji. 
S osobními údaji souvisí též trestný čin nebezpečného pronásledování [viz § 354 odst. 1 písm. e) téhož zákona]. 
312 SMEJKAL, Vladimír a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 
2004. 
313 ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie IV. Hodnoty, normy a instituce. 1. vydání. Olomouc : Olomouc, 1998. s. 26. 
314 Pojem byl převzat z oblasti pravidel veřejné podpory.  
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principů trestního práva na správní trestání a nutnosti zkoumat naplnění konkrétní společenské 
nebezpečnosti deliktu. Nejvyšší správní soud posléze rozsudkem ze dne 30. 3. 2011, č. j. 1 Afs 14/2011-
62, deklaroval, že je nutno rozlišovat mezi procesní situací předchozího judikátu, kdy 1/ zákon ve svých 
ustanoveních o správních deliktech neobsahoval materiální korektiv a 2/ materiální stránka deliktu 
nebyla správními orgány ani krajským soudem zkoumána vůbec, ačkoli v daném případě byly dány 
podmínky pro zohlednění okolností ovlivňujících konkrétní společenskou nebezpečnost, a stavem 
protichůdným, kdy obzvláště u správních deliktů, jejichž naplnění nevyžaduje zavinění, nebudou mít 
okolnosti obvykle zkoumané v souvislosti s konkrétní společenskou nebezpečností (jak vyplývá z praxe 
jmenovaného soudu, jedná se např. o okolnosti jako je míra zavinění, vztah pachatele k jednání, způsob 
jeho spáchání, pohnutky a osoba pachatele) na naplnění materiální stránky deliktu žádný vliv, 
nicméně tyto zvláštní okolnosti mohou být zohledněny při stanovení sankce. O legitimitě uplatňování 
uvedených hledisek není pochyb. Spor se též nevede ohledně názoru sledujícího ustálenou judikaturu 
ESLP, že hranice soukromí nejsou u všech osob shodné, přičemž někteří občané musí akceptovat širší 
míru zásahů do této oblasti, včetně veřejné kritiky. Právní doktrína uvažuje o další diferenciaci na osoby 
veřejného zájmu absolutní (o nichž má zájem celá společnost) a relativní, resp. podle toho, 
zda zveřejňované informace mají souvislost veřejnou činností konkrétní osoby.315 Tato argumentace je 
přiměřeně uplatnitelná rovněž v oblasti ochrany osobních údajů.316 Další text nicméně klade 
do souvislosti tato hlediska s požadavky aplikační praxe, která inklinuje k formalističtějším řešením, a to se 
zřetelem k informační asymetrii mezi delikventem a rozhodujícím úředníkem, která vzniká tím, 
že posléze jmenovaný v některých praktických případech nemůže spolehlivě rozeznat rizikový potenciál 
protiprávně zpracovávané informace.317  

Výchozím bodem úpravy DPD byla Úmluva č. 108. Všechny členské státy (s výjimkou Itálie, 
která ratifikační proces dokončila v roce 1997) byly v době vstupu DPD v účinnost (13. 12. 1995 
s implementační lhůtou končící dne 24. 10. 1998) smluvními stranami Úmluvy č. 108, 
a proto nebylo třeba zásadních změn v dosavadní legislativě.318 Specifická byla situace v oblasti předávání 
údajů do třetích zemí.  

Článek 1 odst. 1 DPD stanoví, že členské státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu 
základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. Podle čl. 1 odst. 2 DPD členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů 
mezi členskými státy z důvodů ochrany zajištěné podle odstavce 1. Tím se dává najevo, 
že ochrana osobních údajů (jejímž nástrojem je DPD) je součástí ochrany lidských práv, a tedy 
nelze obecně vyloučit první s poukazem na druhé. Jde, jak se již ze systematiky směrnice naznačuje, 
o klíčové ustanovení, které směřuje k zajištění volného pohybu osobních údajů v rámci Evropské unie.319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
315 MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. s. 26. 
316 Srov. část disertace zabývající se vztahem mezi svobodou projevu a ochranou osobních údajů.  
317 Problematika ochrany osobních údajů je vymezena v právních předpisech a soudům poskytuje užší prostor k její judikatorní 
konkretizaci než další instituty ochrany soukromí, které jsou v zákonných textech definovány často jen v základních obecných 
rysech. Uvedené představuje další důvod pro „formalističtější“ podobu ochrany osobních údajů. 
318 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.: 108. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=108&CM=1&DF=&CL=ENG 
319 Jak uvádí Kuner: Snaha odstranit omezení pohybu osobních údajů v rámci EU byla vedena též událostí z roku 1989, 
kdy francouzský úřad pro ochranu osobních údajů (CNIL) s poukazem nedostatek odpovídající úpravy v italském právním řádu 
požadoval, aby Fiat France uzavřel s Fiat Italy smlouvu, v níž by se později jmenovaná společnost zavázala respektovat 
francouzské právní standardy ochrany osobních údajů před tím, než Fiat Italy obdrží osobní údaje zaměstnanců francouzské 
pobočky. KUNER, Christopher. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání, Oxford : Oxford 
University Press, 2007. s. 89. Objevují se též názory, že hlavní hybnou silou na poli harmonizace ochrany osobních údajů 
byla Spolková republika Německo, jejíž právní řád zahrnoval nejpropracovanější systém pravidel ochrany osobních údajů, 
který současně komplikoval svými vysokými požadavky obchodní aktivity německých firem.  
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10. 2. Ochrana osobních údajů v sekundárním právu 

10. 2. 1. Směrnice 

a) Směrnice týkající se speciálně problematiky ochrany osobních údajů 
1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník EU L 
281, 23. 11. 1995), též Data Protection Directive, odtud zkratka „DPD“.320 Jde o nejvýznamnější 
předpis práva ochrany osobních údajů a předurčuje prostřednictvím povinnosti transpozice obsah 
základních právních předpisů vydaných členskými státy, které se týkají ochrany osobních údajů. 
Vycházela z tehdejších čl. 94 a čl. 95 Smlouvy o ES.321 

Transpozice DPD do právních řádů členských států měla být dokončena do dne 24. 10. 1998. 
Jeho výsledky se zabývala zpráva Evropské komise.322 Z webových stránek Evropské komise jsou 
dostupné legislativní výsledky uvedeného procesu.323 Řízení pro porušení smlouvy iniciované Evropskou 
komisí čelilo Lucembursko; ESD rozsudkem ve věci Komise v. Lucemburské velkovévodství konstatoval, 
že Lucemburské velkovévodství nepřijetím zákonů, nařízení a správních opatření předpokládaných DPD, 
nesplnilo včas povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 32 této směrnice.324 ESD tak neuznal 
poukaz Lucemburska na politický cyklus.325  

Česká republika implementovala DPD zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
který byl ještě před přistoupením České republiky k Evropské unii vícekrát novelizován. 
Hodnotícími dokumenty týkajícími se implementace byly Přístupové partnerství (Accession Partnership), 
roční pravidelné zprávy (Regular Reports), závěrečná Monitorovací zpráva (Monitoring Report) i závěry 
mise expertů „Peer Review“, kterými nebyly vůči výsledkům procesu implementace, jakož i činnosti nově 
ustaveného Úřadu pro ochranu osobních údajů vzneseny výhrady.326 

Další směrnice představují vůči DPD – materiálně vzato – speciální úpravu.  
2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. 7. 2002 o zpracování 

osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úřední věstník L 2001, 31. 7. 
2002), též směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, zkráceně „DPEC“. 
Tento předpis nahradil směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/66/ES ze dne 15. 12. 1997 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví telekomunikací.327 DPEC představovala jeden 
z řady předpisů v roce 2002 vytvářeného regulačního rámce elektronických komunikací, schválených 
v roce 2002.328 Lhůta pro implementaci DPEC skončila uplynutím dne 31. 10. 2003, 
přičemž řada členských států odpovídajícím povinnostem nedostála včas. Do českého právního řádu 

                                                 
320 Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-
46_part1_en.pdf 
321 Srov. čl. 114 a čl. 115 Smlouvy o fungování EU.  
322 Report from the Commission - First Report on the implementation of the Data Protection Directive (95/46/EC). Brussels. 
(COM(2003) 265 final, 15. 5. 2003) [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0265:FIN:EN:PDF 
323 Status of implementation of Directive 95/46 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data. 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/implementation_en.htm 
324 Rozsudek ESD ze dne 4. 10. 2001, Komise v. Lucemburské velkovévodství, C-450/00, Recueil, s. I-7069. 
325 Kvůli prodlení s implementací Evropská komise zahájila řízení též proti Francii a Irsku.  
326 Ochrana osobních údajů jako stálé téma EU. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=0&submenu=50&loc=79 Dále též Zpráva o Peer Review na českém Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=0&submenu=506&loc=703 
327 Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of 
personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0066:EN:HTML 
328 Tento regulační rámec zahrnuje též směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2002/19/ES, o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přidruženým zařízením a o jejich propojení (přístupová směrnice), 2002/20/ES, o oprávnění pro sítě 
a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice), 2002/21/ES, o společném regulačním rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová směrnice), 2002/22/ES, o universální službě a uživatelských právech týkajících se sítí 
a služeb elektronických komunikací (směrnice o universální službě), dále směrnici Komise 2002/77/ES o hospodářské 
soutěži na trzích s elektronickými komunikačními sítěmi a službami (soutěžní směrnice), resp. nařízení Rady a EP 2887/2000 
o volném přístupu k místních okruhům (nařízení o místní smyčce), rozhodnutí 676/2002/ES o právním rámci politiky 
Evropských společenství v oblasti kmitočtového spektra (kmitočtové rozhodnutí) a doporučení C(2003)497 Komise 
o relevantních trzích výrobků a služeb (doporučení o relevantních trzích). V podrobnostech srov. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Nový 
evropský regulační rámec pro elektronické komunikace – část I. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-evropsky-regulacni-ramec-pro-elektronicke-komunikace-cast-i-26423.html 
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byla DPEC implementována zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který nabyl 
účinnosti dnem 1. 5. 2005. Klíčovými ustanoveními DPEC jsou její čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1.329 
Povinnosti včas implementovat DPEC nedostálo Řecko.330 

3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. 3. 2006, o uchovávání 
údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úřední 
věstník L 105/54, 13. 4. 2006), 32002L0058, též Data Retention Directive nebo „DRD“. 

 
b) Další směrnice související s problematikou ochrany soukromí 

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. 3. 2002 o univerzální službě 
a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (Úřední věstník L 108, 24. 4. 
2002). Zkráceně směrnice o univerzální službě. 

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. 3. 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (Úřední věstník L 108, 24/04/2002). 
Zkráceně rámcová směrnice. 

3. Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. 4. 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje 
o cestujících. Deklarovaným účelem této směrnice je zdokonalení hraničních kontrol a boj 
proti nedovolenému přistěhovalectví tím, že dopravci předem předávají údaje o cestujících příslušným 
vnitrostátním orgánům (viz její čl. 1). Klíčovým ustanovením předpisu je jeho čl. 3 odst. 1 ukládající 
členských státům přijmout opatření nezbytná ke stanovení povinnosti dopravců předávat na žádost 
orgánů příslušných pro provádění kontrol osob na vnějších hranicích před ukončením odbavování 
informace o osobách, které dopravují na hraniční přechody, jimiž tyto osoby vstoupí na území 
členského státu. Již první recitál preambule upozorňuje na nutnost harmonizace finančních sankcí 
hrozících dopravcům.  

  

10. 2. 2. Nařízení  

1. Nařízení Rady (ES) 2725/2000 ze dne 11. 12. 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání 
otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy. Účelem systému je napomáhat 
při určování, který stát EU je příslušný pro rozhodnutí o žádosti o azyl. Tím, že shromažďuje 
daktyloskopické vzorky, zajišťuje, že osoba odmítnutá v jednom členském státě nebude moci efektivně 
uplatnit žádost o azyl – odvíjející se ze dříve neuznané argumentace – ve státě jiném. Toto nařízení 
navazuje, jak se naznačuje již z jejího názvu, na Úmluvu o určení státu příslušného pro posuzování 
žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství (Dublinskou úmluvu). 
Eurodac sestává, jak se uvádí v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, z 1/ ústřední jednotky zřízené 
v rámci Evropské komise, která 2/ bude pracovat s počítačovou ústřední databází údajů o otiscích prstů, 
a 3/ z elektronických prostředků předávání údajů mezi členskými státy a ústřední databází. Nařízení 
ukládá členským státům sejmout otisky prstů každého žadatele o azyl a každého cizince 
zadrženého v souvislosti s neoprávněným překročením vnější hranice členského státu staršího 14 let. 
V ústřední databázi jsou údaje uchovávány po dobu 10 let, k dřívějšímu výmazu dochází 
v návaznosti na získání občanství některého z členských států EU. Toto nařízení doplňuje nařízení Rady 
(ES) 407/2002 ze dne 28. 2. 2002, kterým se stanoví některá provádějící pravidla k nařízení č. 2725/2000. 

                                                 
329 Podle čl. 4 odst. 1 DPEC platí, že poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací musí přijmout vhodná 
technická a organizační opatření, aby zajistil bezpečnost svých služeb, v případě nutnosti i v součinnosti s provozovatelem veřejné 
komunikační sítě, s ohledem na bezpečnost sítě. Se zřetelem na technickou a nákladovou stránku jejich provádění je třeba, 
aby tato opatření zajišťovala úroveň bezpečnosti odpovídající stávajícímu riziku. 
     Čl. 5 odst. 1 členským státům ukládá zajistit prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů důvěrný charakter sdělení 
přenášených pomocí veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a s nimi souvisejících 
provozních údajů. Zejména zakáží příposlech, odposlech, uchovávání nebo jiné druhy zachycování či sledování sdělení 
a s nimi souvisejících provozních údajů osobami jinými než uživateli bez souhlasu dotčených uživatelů, pokud k takovému jednání 
nejsou zákonem oprávněny v souladu s čl. 15 odst. 1. Tento odstavec nebrání technickému uchovávání, které je nezbytné 
pro přenos sdělení, aniž by tím byla dotčena zásada důvěrnosti. 
330 K nesplnění povinnosti státem včas implementovat DPEC srov. rozsudek ESD ze dne 1. 6. 2006, Komise v. Řecko, C-475/04, 
Sb. rozh. ESD I/2006, s. 69. 
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2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 45/2001 ze dne 18. 12. 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu 
těchto údajů (Úřední věstník EU L 008, 12. 1. 2001), 32001R0045. 

3. Na DPD navazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1882/2003 ze dne 29. 9. 2003 
o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích 
prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle čl. 251 Smlouvy 
o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES (Úřední věstník EU L 284, 31. 10. 2003).331 

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 767/2008 ze dne 9. 11. 2008 o Vízovém 
informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení VIS) 
(Úřední věstník EU L 218/60, 13. 8. 2008). 

5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1211/2009 ze dne 25. 11. 2009 o zřízení 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu.332 
 

10. 2. 3. Rozhodnutí evropských orgánů 

1. Rozhodnutí Komise 2000/520/ES ze dne 26. 7. 2000 podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně poskytované podle zásad „bezpečného přístavu“ a s tím 
souvisejících „často kladených otázek“ vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států by mělo být 
začleněno do Dohody. 

2. Rozhodnutí Rady 2000/641/SVV ze dne 17. 10. 2000, kterým se zřizuje sekretariát 
pro společné kontrolní orgány pověřené ochranou údajů vytvořené Úmluvou o zřízení 
Evropského policejního úřadu (Úmluvou o Europolu), Úmluvou o používání informačních technologií 
pro celní účely a Úmluvou k provedení Schengenské dohody o postupném odstraňování kontrol 
na společných hranicích (Schengenskou úmluvou). 

3. Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 1247/2002/ES ze dne 1. 7. 2002 
o úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů, 32002D1247. 

4. Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. 6. 2003 o zřízení Vízového informačního systému 
(VIS) (Úřední věstník EU L 213, 15. 6. 2004). 

5. Rozhodnutí Komise 2004/452/ES ze dne 29. 4. 2004, kterým se stanoví seznam subjektů, 
jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, 32004D0452. 

6. Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. 2. 2005 o útocích proti informačním 
systémům (Úřední věstník L 069, 16. 3. 2005). 

7. Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. 4. 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu 
(Europol)  

8. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. 11. 2008 o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.333 Čl. 1 odst. 1 
tohoto rámcového rozhodnutí deklaruje, že jeho účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany základních 
práv a svobod fyzických osob, zejména jejich práva na soukromí, při zpracování osobních údajů 
v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech stanovené v hlavě VI Smlouvy o Evropské 
unii a současně zajistit vysokou úroveň veřejné bezpečnosti. Podle čl. 29 rámcového rozhodnutí členské 
státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 27. 11. 2010. 

9. Dalšími právními akty jsou rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů 
ve třetích zemích a o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí dle 
DPD.  
 

10. 2. 4. Ostatní právní prameny 

Relativně samostatný právní pramen představuje Úmluva k provedení Schengenské dohody 
(Úřední věstník L 239, 22/09/2000 S. 0019 - 0062) nebo Prümská úmluva. 
 
                                                 
331 V českém znění dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:04:32003R1882:CS:PDF 
332 Na něj navazuje Rozhodnutí Komise ze dne 21. 5. 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje 
skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (1) 2010/299/EU. 
333 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. 11. 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní 
a justiční spolupráce v trestních věcech. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0977:CS:NOT 
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10. 2. 5. Etické kodexy  

Čl. 27 DPD předvídá přijímání etických kodexů. Kodexy jsou nejčastěji vydávány 
na úrovni odvětví, typicky pro oblasti související s prodejem (přímý marketing, dálkový prodej či e-
mailová a telefonická obchodní komunikace obecně) nebo sdělovacími prostředky. Španělský zákon 
představuje výjimku tím, že na shodnou úroveň s odvětvovými úpravami klade kodexy přijaté jedinou 
organizací.334 Normativní řešení přijatá členskými státy se liší též co do role státních orgánů při tvorbě 
a schvalování těchto kodexů. Podle italského zákona jsou tisková média povinna vypracovat kodex, 
jinak jim budou pravidla stanovena státem.335 Poměrně silná je role státu ve sledovaném rámci v případě 
Irska, neboť tamější zákonodárce je oprávněn k jejich úpravám a uděluje jim právní závaznost.336 
Souhrnně lze konstatovat, že význam etických kodexů je omezený, neboť náročnost procesu jejich 
přijímání není vyvážena praktickým přínosem (zejm. z hlediska zvýšení důvěry subjektů údajů). 
Ztěžka lze očekávat výraznější rozvoj, neboť, jak bylo uvedeno výše, nedávné 
zkušenosti ze světové finanční krize prokázaly chabou účinnost etických kodexů ve finančním sektoru 
a není dostatečné opory pro úsudek, že v oblasti ochrany osobních údajů může být situace kvalitativně 
odlišná.337 
 

11. Institucionální rámec ochrany osobních údajů 

Institucionální rámec ochrany osobních údajů na bázi primárního práva se vyznačuje jistým 
stupněm nerovnováhy mezi hmotněprávními a procesními zárukami. Co do institucí, které působí 
na úrovni EU, lze zaznamenat čl. 29 DPD, který předvídá ustavení Pracovní skupiny pro ochranu 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Article 29 Working Party, ve zkratce WP 29), 
zařazené do rámce Evropské komise a plní analytické a poradní funkce.338 Článek 31 téhož předpisu 
představuje právní podklad existence Výboru 31 sestávajícího z reprezentantů členských států, 
jehož úkolem je přijímat stanoviska ve vztahu k návrhům Evropské komise.  

Ve vztahu k orgánům dohledu nad ochranou osobních údajů na úrovni členských států 
lze připomenout, že DPD vyžaduje zřízení dozorového úřadu na úseku ochrany osobních údajů. Základní 
vymezení úřadu pro ochranu osobních údajů je obsaženo v čl. 28 DPD. Jde spíše o zobecnění 
normativních řešení již obsažených v právních řádech členských států než „původní“ právní konstrukci. 
Směrnice předepisuje, aby tyto úřady vykazovaly odpovídající stupeň nezávislosti při výkonu svých funkcí. 
Výchozím bodem pro zajištění nezávislosti úřadu je procedura jeho ustavování. V tomto směru lze členské 
státy rozčlenit na ty, kde převažuje účast parlamentu (Spolková republika Německo), a se stěžejní úlohou 
exekutivy (o kompetenci vlády jde kupř. v případě Spojeného království, v Dánsku a Nizozemsku je 
určující ministerstvo spravedlnosti). Poměrně častým řešením je smíšená personální pravomoc vztahující 
se k funkcionářům úřadu, a to i za účasti orgánů soudní moci či samosprávy soudů (Francie 
a Portugalsko). Z hlediska zajištění nezávislosti je namístě přiklonit se k variantě se silnější úlohou 
moci zákonodárné.  

Nelze přehlédnout, že tyto orgány zůstávají správními úřady a nelze je 
proto co do nezávislosti klást naroveň se soudy. Zůstává diskutabilní, zda je namístě ponechat 
„nesoudnímu“ orgánu poměrně široce vymezené kompetence a značnou míru volnosti při uvážení. 
Sporný může být například vstup do obydlí a jiných prostor nebo na pozemky bez předchozího povolení 
soudu. Zde je postup úřadů pro ochranu osobních údajů připodobitelný k obdobným procesním 
možnostem orgánů finanční správy nebo úřadů pro ochranu hospodářské soutěže apod. Ve sledovaných 
souvislostech lze opět připomenout rozsudek ESLP ve věci Camenzind v. Švýcarsko, resp. odtud 
vyplývající procesní záruky.339  

                                                 
334 Čl. 32 Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.agpd.es/portalwebAGPD/english_resources/regulations/common/pdfs/Ley_Orgaica_15-99_ingles.pdf 
335 § 12 odst. 4 a § 139 Italian Personal Data Protection Code. Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.dataprotection.it/codice_privacy_english.htm 
336 § 13 Data Protection Acts, 1988 and 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?DocID=796&ad=1 
337 Nehledě na okolnost, že ani subjekty údajů těmto (zpravidla obsáhlým) dokumentům nevěnují příliš pozornosti, což je ovšem 
postoj mnohdy racionální.  
338 Stanoviska WP 29 jsou dostupná z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_en.htm. 
339 Rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 1997 ve věci Camenzind v. Švýcarsko, stížnost č. 21353/93. 
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 DPD jen velmi omezeně rozlišuje (srov. čl. 9 DPD) mezi adresáty navazujících implementačních 
norem, přesto za zvážení stojí, zda obecný režim (tj. zakládající působnost správního orgánu) je vhodný 
kupř. pro sdělovací prostředky, jejichž činnost je do značné míry založena na „průlomech“ do ochrany 
osobních údajů. Význam poukazu na zneužitelnost zákonného nástroje ovšem nelze přeceňovat, 
neboť jím lze zpochybňovat prakticky kteroukoli právní úpravu.  
 Kompetence úřadů pro ochranu osobních údajů jsou charakteristické rozdílem 
mezi možnostmi „mocenského“ působení zakotvenými v právních předpisech a převahou poradních, 
informačních a „konciliačních“ nebo „facilitačních“ funkcí (byť ty nabývají na významu právě s možností 
uplatnění prvně jmenovaného mechanismu) v praxi. Řečené podporuje hodnocení – byť uplatněné 
s jistou nadsázkou, že ochrana osobních údajů představuje soft law.    
 Ke zmiňovanému širokému spektru kompetencí – vedle zmiňovaných „měkkých“ – bývají řazeny 
následující funkce:340 
1. Vyšetřovací a donucovací. Veřejnoprávní povahu evropského pojetí ochrany osobních údajů zvýrazňuje 
právě možnost vést řízení ex offo. Do téže oblasti spadá provádění prohlídek obydlí, jiných prostor 
nebo (popř.) pozemků. Úřady pro ochranu osobních údajů mohou nařídit zastavení zpracování osobních 
údajů. 
2. Regulační. Zahrnuje například oznamovací povinnost vůči orgánu dozoru nebo předběžné kontroly. 
3. Kvazi-normotvorné. Jsou představovány vlivem v rámci procesu přijímání etických kodexů. 
4. Kvazi-soudní. Jde o případy, kdy je úřadu pro ochranu osobních údajů k dispozici srovnatelná 
míra uvážení jako soudům. Jmenované úřady se zabývají rovněž vydáváním výkladových stanovisek, což je 
role, kterou jindy plní soudy vyšších stupňů. 
5. Kooperační. Úřady pro ochranu osobních údajů spolupracují navzájem, resp. s Evropskou komisí.  
6. Sankční. Jak bylo předznačeno, využití správních sankcí je ve správní praxi považováno za subsidiární 
možnost (alespoň potud, že vyměřované peněžní sankce se neblíží horním hranicím zákonných sazeb). 
Uvedené se prosadí tím spíše ve vztahu k trestním postihům, které se běžně uplatňují až při zvlášť 
závažných nebo opakovaných pochybeních. Podrobnostmi uplatňování těchto nástrojů se zabývá 
následující text, a to ve spojení s hmotněprávní oblastí. 

Primární právo počítá též s existencí orgánů vycházejících ze zvláštního právního základu. 
S poukazem na čl. 286 Smlouvy o ES přijaly Evropský parlament a Rada ministrů nařízení č. 45/2001 
o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů institucemi a orgány Společenství 
a o volném pohybu takovýchto údajů. Tímto právním aktem byl etablován Evropský inspektor ochrany 
údajů (European Data Protection Supervisor, označovaný též coby Evropský ochránce údajů) 
s pověřením vykonávat dozor nad zpracováním osobních údajů institucemi a orgány Společenství.341 

Rozhodnutím Evropského parlamentu, Rady ministrů a Evropské komise ze dne 1. 7. 2002 
č. 1247/2002/ES došlo k úpravě statusu tohoto orgánu, podrobností výkonu jeho působnosti, 
jakož i zakotvení povinnosti institucí a orgánů EU určit osobu pověřenou ochranou osobních údajů. 
Funkci inspektora zastává od 22. 12. 2003 Peter Johan Hustinx. 

Rozhodnutím Rady 2000/641/SVV ze dne 17. 10. 2000, byl zřízen sekretariát pro společné 
kontrolní orgány pověřené ochranou údajů vytvořené Úmluvou o zřízení Evropského policejního úřadu 
(Úmluvou o Europolu), Úmluvou o používání informačních technologií pro celní účely a Úmluvou 
k provedení Schengenské dohody o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích 
(Schengenskou úmluvou).342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
340 KORFF, Douwe. EC study on implementation of data protection directive. Comparative summary of national laws, 2002, s. 200 a násl. 
341 Evropský inspektor ochrany údajů [on-line]. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ 
342 Secretariat for the joint supervisory data-protection bodies. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/l14004_en.htm 
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12. Subjekt údajů a osobní údaj coby předmět ochrany  

12. 1. Pojem osobního údaje 

12. 1. 1. Legální vymezení  

Osobními údaji se podle čl. 2 písm. a) DPD rozumí veškeré informace o identifikované 
nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, 
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více 
zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.343 
O osobní údaj ve smyslu DPD se nejedná tehdy, pokud by ke ztotožnění jeho subjektu bylo zapotřebí 
nepřiměřené množství času, úsilí nebo materiálních prostředků. 

Přestože jazykový výklad představuje – jak judikuje nejen Ústavní soud České republiky – 
pouze prvotní přiblížení se obsahu normy, stojí za zaznamenání, že ve většině členských států 
byla převzata definice z DPD jen se změnami okrajového významu. Mezi normativní řešení velmi blízká 
znění DPD patří též francouzská úprava, byť se vyznačuje některými odlišnostmi.344 Některé zákony 
členských států směrnicovou definici zestručnily, avšak   i v těchto úpravách je obsaženo kritérium „přímé 
nebo nepřímé“ identifikovatelnosti. 

Britský zákon je z evropských předpisů nejsvébytnější. Formálně rozlišuje 
mezi údaji a informacemi, což sice postrádá věcný dopad, avšak   může snížit přehlednost předpisu.345 
V praktických souvislostech je významnější, že zákon nepoukazuje na údaje, které mohou být 
„přímo nebo nepřímo“ vztaženy ke konkrétnímu jednotlivci, nýbrž na údaje pojící se k žijícímu 
jednotlivci, který může být identifikován z těchto údajů nebo … z těchto údajů a jiných informací, 
které jsou v dispozici správce údajů nebo se do ní pravděpodobně mohou dostat. Zkušenosti adresátů 
norem tohoto zákona s jejich aplikací mapuje pro vládní účely vypracovaný dokument Data Protection 
Act 1998 – Post-Implementation Appraisal.346  

Blízkou formulaci obsahuje irský zákon o ochraně osobních údajů.347 Definice osobních údajů 
coby údajů vztahujících se k žijícímu jednotlivci, který je nebo může být identifikován, ať již z údajů 
nebo z údajů ve spojení s jinou informací, která je v držení správce údajů. Novelizací bylo ustanovení 
doplněno slovy „…nebo které se mohou pravděpodobně dostat“ (do držení správce údajů). Definuje 
údaje coby informace ve formě, v níž mohou být zpracovány, vymezuje samostatně „automatizované 
údaje“ a „manuální údaje“, čímž dává najevo, že dopadá na obě kategorie. Citovaná definice se gramaticky 
přiklání spíše britské úpravě než DPD, avšak   předmětný zákon obsahuje pravidlo, 
podle kterého normativně užité výrazy mají význam předvídaný směrnicí.348 
 

12. 1. 2. Teoretické vymezení  

Právní teorie údajem rozumí druh sémanticky vymezené informace, vyznačující se tím, 
že vyjadřuje a pojmenovává určitou charakteristiku některé entity a současně vyjadřuje hodnotu 

                                                 
343 K pojmu identifikovaná či identifikovatelná osoba srov. rozsudek ESLP ze dne 16. 2. 2000 ve věci Amann v. Švýcarsko, 
stížnost č. 27798/95. 
344 Francouzský zákon v čl. 2 stanoví, že „osobními údaji“ jsou veškeré informace vztahující se k fyzické osobě, který je 
identifikovaná nebo identifikovatelná, přímo nebo nepřímo, odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků 
jí specifických. Za účelem určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba vzít v potaz nejen správce údajů, ale i každou další osoba, 
která má nebo může mít k údajům přístup. Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par 
la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004) 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/ 
345 Zákon platný ve Spojeném království v části I, 1 stanoví, že osobní údaje jsou údaje vztahující se k žijícímu jednotlivci, 
který může být identifikován a) z těchto údajů, nebo b) z těchto údajů ve spojení s informací, kterou disponuje 
nebo pravděpodobně bude disponovat správce údajů, a zahrnuje vyjádření názoru o jednotlivci a náznak záměrů správce údajů 
nebo jiné osoby vzhledem k jednotlivci. Data Protection Act 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_1 
346 Data Protection Act 1998: Post-Implementation Appraisal. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dca.gov.uk/ccpd/dparev.htm.  
347 § 1 odst. 1 Data Protection Acts, 1988 and 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?DocID=796&ad=1 
348  § 1 odst. 3A téhož zákona. 



 58  

této charakteristiky.349 Autoři M. Matoušová a L. Hejlík typologizují údaje na identifikační, kontaktní, 
popisné a transakční (provozní). Zásah do soukromí je podmíněn propojením údajů identifikačních 
s kontaktními a popisnými. Údaje transakční přiděluje osobám správce údajů, a to v některých případech 
„automatizovaným evidenčním nebo monitorovacím systémem“.350 Popisné údaje mají omezenou 
identifikační schopnost (neoznačují-li samy jedinou osobu, např. „předseda Úřadu pro ochranu osobních 
údajů ČR“, … pak by měly dvojjedinou funkci údajů popisných a identifikačních). Osobními údaji se 
stávají až dle obecných zákonných kritérií „ztotožnitelnosti“, tedy až ve spojení s údaji identifikačními. 
Kategorie popisného údaje zahrnuje veškeré údaje vytvářející komplexní obraz fyzické osoby, typicky 
údaje vypovídající o původu osoby, jejím chování, zvycích, dosaženém vzdělání, průběhu zaměstnání, 
majetkových poměrech, rodinných vztazích a domácnosti.351 
 

12. 2. Identifikovatelnost osoby 

Podle směrnicové definice je identifikační informací údaj použitelný k určení totožnosti osoby 
v různých souvislostech a za použití pouze dalších údajů plnících shodnou, tedy identifikační funkci, 
a který se navíc vyskytuje v úředních záznamech. Požadavek, aby se tyto údaje vztahovaly 
k identifikovatelné osobě, podle DPD znamená, že osobní údaje představují soubor takových údajů, 
které mohou být spojeny s určitou osobou. K tomu, aby informace představovala osobní údaj, nemusí 
obsahovat označení osoby jménem, ale postačuje vymezení souboru charakteristik, které na konkrétní 
osobu poukáží. Šíře definice osobních údajů vede k vyvratitelné domněnce, že údaj, který svým obsahem 
má potenciál být osobní, jím také je, neboť je předpokládá identifikovatelnost osoby na jeho podkladě. 
Řečené zohlednila WP 29 následujícím konstatováním: „Byť není možné ve všech případech uživatele 
internetu identifikovat, tento dokument vychází z předpokladu, že možnost takové identifikace 
v mnoha případech existuje (… a tudíž jde o zpracování údajů).“352  
 Ke ztotožnění osoby je třeba v různých případech nestejné „minimální“ kombinace 
identifikačních údajů. K ustanovení osoby je někdy dostačující jediný (byť tzv. složený) údaj, v českém 
právním řádu např. v případě rodného čísla (které by mohlo nahradit zejm. číslo sociálního pojištění) 
nebo daňového identifikačního čísla.353 Údaje adresné plní jak funkci identifikační, tak i kontaktní. 
Z četných dalších identifikačních a kontaktních údajů lze jmenovat rodné příjmení, státní občanství, 
rodinný stav, číslo občanského průkazu (cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti), akademické 
tituly, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnoruční podpis apod.354 

Výše citovaná monografie autorů Matoušové a Hejlíka výstižně otevírá otázku vztahu 
mezi údaji identifikačními a popisnými.355 Předmětem diskuse je, zda osobní údaj musí vymezovat osobu 
individualizovanou nebo postačí, představuje-li sdělení vztahující se na některou z určité („nepočetné“) 
skupiny osob (na které ukazuje určitá kombinace znaků/vlastností), avšak   nevíme, ke které jmenovitě. 
Uvedené připomíná sorites paradox a má význam např. v oblasti statistického zpracování dat. Zůstává 
na aplikační praxi členských států, jak vymezí hranici, odkdy lze přibližné ztotožnění postavit naroveň 
identifikace (identifikovatelnosti) ve smyslu DPD, a to i se zřetelem ke zvláštnostem konkrétní situace. 
Že z oblasti úředních statistik může vzejít zásah do ochrany soukromí, dokládá rozhodnutí ve věci X. v. 
Spojené království, kde EKLP posuzovala úřední sčítání lidu, prováděné s využitím formulářů 
zahrnujících např. otázky ohledně rodinného stavu.356 

                                                 
349 MATOUŠOVÁ, Miroslava; HEJLÍK, Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana. Knížka pro praxi. 1. vydání. Praha : ASPI, 2003. s. 
22. 
350  Tamtéž, s. 23. 
351 Tamtéž, s. 24.  
352 Article 29 Working Party. Privacy on the Internet - An integrated EU Approach to On-line Data Protection- 
(5063/00/EN/FINAL, WP 37, 21. 11. 2000) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2000/wp37en.pdf 
353 Srov. dříve § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nebo v současnosti § 127 
a § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. 
354 Za „nejrizikovější“ identifikační osobní údaj - byť není legální definicí mezi citlivé údaje zařazen - považuje Igor Němec, 
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, číslo mobilního telefonu. Na podporu tohoto úsudku uvedl: „Pokud znám vaše 
klíčové slovo, tedy číslo mobilu, najdu vás ve všech databázích, které se o vás vedou. Jde tedy o číslo, díky němuž se dostanu 
ke všem údajům o vás. Právě z tohoto důvodu bylo dříve za podobně nebezpečné považováno rodné číslo.“ Rozhovor s Igorem 
Němcem. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/igor-nemec--881458#0_undefined,0_ 
Narozdíl od rodného čísla však číslo mobilního telefonu nebývá v úředních písemnostech obligatorním údajem.  
355 MATOUŠOVÁ, Miroslava; HEJLÍK, Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana. Knížka pro praxi. 1. vydání. Praha : ASPI, 2003. s. 24.  
356 Rozhodnutí EKLP ze dne 6. 10. 1982 ve věci X. v. Spojené království, stížnost č. 9702/82. 
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Další interpretační otázku představuje, zda tentýž údaj může být pro toho, kdo je způsobilý 
(při vynaložení „rozumného úsilí“ předvídaného směrnicí) dovodit vazbu mezi údajem a konkrétní 
osobou, osobním – a pro ostatní nikoli.357 Odmítnutí naznačené duality poskytuje subjektům údajů vyšší 
standard ochrany zamezením úniku údajů z dosahu regulace. Ku podpoře relativní povahy osobních údajů 
lze uvést, že není-li správci údajů znám jejich konkrétní subjekt, tak jako tak nemůže splnit 
některé povinnosti týkající se zpracování, kupř. informační. K témuž závěru směřuje v 15. recitálu DPD 
poukaz na možnost snadného přístupu k dotčeným osobním údajům; tam, kde není k dispozici znalost 
vazby mezi údajem a konkrétní osobou, nemůže být o takovém přístupu řeč.358 Odtud vychází pravidlo, 
že šifrované nebo pseudonymizované údaje jsou osobními jen pro ty, kdo mají přístup k těmto údajům 
i šifrovacímu klíči, resp. metodě odstranění pseudonymu.359 Britská a irská právní 
úprava (jak bylo uvedeno výše) berou v potaz pravděpodobnost, že někdo z údajů bude schopen 
identifikovat konkrétní osobu.  

Právní řády členských států nepřihlížejí jen k technickým hlediskům identifikovatelnosti, ale též 
sledují kontext významu těchto údajů. Jinými slovy, čím „citlivější“ je údaj, tím obtížnější musí být 
identifikace, aby na něj nedopadala úprava implementující DPD. Z materiálního hlediska by 
nebylo neúčelné hodnotit „citlivost“ údaje též se zřetelem k tomu, jaké subjekty mohou být oprávněny 
k přístupu ke předmětným datům; to je ovšem v praxi obtížně dosažitelné, neboť se – technicky vzato – 
mohou údaje dostat do sféry kohokoliv. Problematické zůstává, že úřady pro ochranu osobních údajů mají 
jen omezené možnosti posoudit, zda je některý údaj citlivý, protože informace hodná zvýšené ochrany se 
může vytvořit až kombinací několika údajů, které samostatně stojící se jeví banální, a nikdo jiný 
než správce nemusí vědět, které údaje propojit. Tato skutečnost vysvětluje inklinaci právní úpravy, ale též 
aplikační praxe úřadů pro ochranu osobních údajů, k jistému stupni paušálního a formalistického přístupu. 
Jinak řečeno, implicitně se uznává, že není úkolem „první linie“ domýšlet všechny důsledky předmětných 
informací. Výjimkou z „relativistického“ řešení je Švédsko, které chrání osobní údaje bez ohledu 
na identifikovatelnost jejich subjektu správcem nebo zpracovatelem, což ale znamená jisté ztížení kupř. 
v souvislosti s farmaceutickými výzkumy.360  
 

13. Identifikovatelnost osoby prostřednictvím jí přiřaditelného předmětu 

13. 1. Předmět coby ukazatel  

Z hlediska principu minimality je též podstatné, kdy mezi osobní údaje řadit informace, které se 
s konkrétní osobou spojují jen zprostředkovaně, neboť vypovídají o předmětu, který teprve takovou 
vazbu zajišťuje.361 Lze předeslat, že aplikační praxe vykládá pojem identifikovatelnosti velmi extenzívně, 
a to s poukazem na recitál 26 DPD, dle kterého je třeba přihlédnout ke všem prostředkům, které mohou 
být „rozumně použity jak správcem tak jakoukoli jinou osobou pro identifikaci dané osoby …“. Speciální 
úpravu anonymizace představuje čl. 8 odst. 1 DPEC.  
 

13. 2. Informační technologie  

Možnost shromažďovat údaje zpracovávané počítačem, které se vztahují ke specifické osobě, 
závisí na množství faktorů, mj. kdo je osoba provádějící shromažďování, 
jakými technickými možnostmi disponuje a zda jsou jí dostupné i jiné údaje napomáhající jí 
ke shromažďování atd.362 Problematikou zpracování osobních údajů 
v souvislosti s údaji předávanými prostřednictvím internetu se WP 29 zabývala již v doporučení 1/99 

                                                 
357 Srov. DHONT, Jan; POULLET, Yves. Data Protection – Belgium: An Analysis of the New Law. Computer Law and Security 
Report 2000, vol. 16, iss. 1, s. 5-6.  
358 V 15. recitálu DPD se stanoví, že tato směrnice se vztahuje na zpracování těchto údajů, pouze pokud jsou 
automatizována nebo pokud jsou zpracovávané údaje obsaženy nebo mají být obsaženy v rejstříku uspořádaném podle zvláštních 
hledisek týkajících se osob, aby byl umožněn snadný přístup k dotčeným osobním údajům. 
359 Nizozemsko, Řecko, Spojeného království a Spolková republika Německo.  
360 Srov. § 3 Personal Data Act (1998:204); issued 29 April 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf 
361 Například byt, automobil nebo počítač. 
362 Article 29 Working Party. Recommendation 2/2001 on certain minimum requirements for collecting personal data on-line in 
the European Union. (5020/01/EN/Final, WP 43, 17. 5. 2001). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp43en.pdf 
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o neviditelném a automatizovaném zpracování osobních údajů na internetu vykonávaném softwarem 
a hardwarem.363 Zde byla představena typická rizika pro uživatele odvíjející se z neviditelných 
nebo automatických hyperlinků, aktivního obsahu, resp. souborů cookies. Na řečené navázaly apely 
vůči výrobcům SW, kteří by měli zajistit adekvátní informovanost uživatele, jaké údaje jsou předávány, 
ohledně použití hyperlinků, jaké mají být uloženy, prohlížeče mají mít nastavitelný stupeň ochrany 
osobních údajů.  

Šlo o počáteční „minimalistický“ program a lze konstatovat, že soudobý SW těmto požadavkům 
odpovídá – aniž by tím byla sledovaná rizika eliminována.364 Z dokumentů Rady Evropy lze poukázat 
na Doporučení č. R (99) 5 Výboru ministrů smluvním státům, týkající se ochrany soukromí na internetu.365 
 

13. 3. IP adresa 

IP adresa představuje číslo, které identifikuje počítač využívající TCP/IP protokol pro připojení 
k internetu. V závislosti na typu tohoto připojení může být IP dynamická nebo statická. Pakliže je IP 
adresa dynamická, vytváří se při každém připojení k internetu, v ostatních případech je 
přiřazena pro všechna připojení ta samá. Není vyloučeno uvedené rozlišení pokládat za kritérium 
pro posouzení, zda se jedná o osobní údaj či nikoli; nabízí se řešení, že o osobní údaj půjde jen ve druhém 
případě. Lze přisvědčit potud, že v případě nastavení statické IP se může jevit zjednodušena identifikace 
uživatelů prostřednictvím uložených logů, ke kterým které mají přístup poskytovatelé internetových služeb 
nebo administrátoři sítí (není třeba kombinovat záznamy o IP adresách s časy připojení). 

Z praktického hlediska provozovatele webových stránek ale naznačené řešení přínos neznamená, 
neboť bez dalších informací nerozezná, o jakou IP adresu se jedná; jsou-li statické IP adresy 
osobními údaji, měl by ke všem adresám přistupovat coby k osobním údajům. Podle mého názoru 
nevyznívá přesvědčivě obecnou platnost si nárokující argument, že se z těchto souborů podává informace 
nikoli o subjektu osobních údajů, ale o věci (počítači).366  

Není udržitelné ani stanovisko, že určující je, zda si konkrétní pseudonymní údaj vybral samotný 
uživatel; pak by IP adresa (na rozdíl od jiných internetových alias) obvykle osobním údajem nebyla. 
Významné je, že ESD ve věci Promusicae nepřímo podpořil zahrnutí i dynamické IP adresy, je-
li spojena s časovými údaji o připojení.367 Výslovně se ke shodnému názoru přiklonila WP 29.368 
                                                 
363 Article 29 Working Party. Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data. 
(5092/98/EN/final, WP 15, 26. 1. 1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1999/wp15en.pdf  
364 Dalšími ranými dokumenty Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s internetem jsou: 
- Ministerská deklarace z Bonnské konference o světových sítích - červen 1997 (Ministerial Declaration of the Bonn Conference 
on Global Networks, June 1997. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www2.echo.lu/bonn/conference.html. 
- Article 29 Working Party. Report and Guidance by the International Working Group on Data Protection in 
Telecommunications ("Budapest - Berlin Memorandum on Data Protection and Privacy on the Internet") (XV D /5060/97 final, 
WP 5, 3. 12. 1997). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1997/wp5_en.pdf 
- Article 29 Working Party. Anonymity on the Internet. (XV D /5022/97 final, WP 6, 3. 12. 1997). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1997/wp6_en.pdf 
- Article 29 Working Party. Platform for Privacy Preferences (P3P) and the Open Profiling Standard (OPS) (XV D/5032/98, WP 
11, 16. 6. 1998) [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1998/wp11_en.pdf 
- Article 29 Working Party. Processing of Personal Data on the Internet. (5013/99/EN/final, WP 16, 23. 2. 1999). [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1999/wp16en.pdf 
365 Toto doporučení je dostupné z http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=0&submenu=50&loc=97 
366 BOULANGER, Marie-Hélène; DE TERWANGE, Cecile. Internet et le respect de la vie privée. In L´Internet Face au Droit, 
Centre de Recherche Informatique et Droit, 1997.  
367 Rozsudek ESD (velkého senátu) ze dne 29. 1. 2008, C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) v. 
Telefónica de España SAU. Sb. rozh. s. I-271. Implicite přihlédl ke zprávě generální advokátky Juliane Kokkot ze dne 18. 7. 2007. 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0275:EN:NOT.  
V této zprávě se odkazuje na shodná stanoviska přijatá orgány členských států. 
1/ Rozsudek Obvodního soudu v Utrechtu ze dne 15. 7. 2005, BREIN Foundation v. UPC Nederland B.V., 194741/KGZA-05-
462/BL/EV (2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.digitalrights.ie/wp-content/TranslationVzrvs.Brein.pdf 
2/ Rozhodnutí (Délibérations) CNIL ze dne 18. 10. 2005, sp. zn. 2005-235, a ze dne 21. 12. 2006, sp. zn. 2006-294. [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheExperteCnil.jsp.  
3/ Article 29 Working Party. Working document on data protection issues related to intellectual property rights: 
EuroISPA Contribution (31. 3. 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/intellectual_property_rights/euroispa_en.pdf 
368 Article 29, Data Protection Working Party (2007). Opinion 4/2007 on the concept of personal data. Brussels. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf 



 61  

Z uložených informací lze sestavit detailní obraz jeho uživatele. Pseudonymní údaje pod režim ochrany 
osobních údajů obecně spadají. Za takový pseudonymní údaj lze považovat adresu IP (tam, kde jde o tzv. 
dynamickou adresu IP, je třeba spojení s časovými údaji o připojení).  

Lze uzavřít, že IP adresu (obdobně jako např. údaje na registrační značce vozidla) je 
třeba pokládat za osobní údaj v případě statické adresy vždy a v případě dynamické adresy ve zmiňované 
kombinaci s dalšími údaji o připojení. IP adresa je tedy pseudonymním údajem sui genesis. IP adresa je 
srovnatelná s údaji o komunikaci dle rozsudku ESLP ve věci Malone v. Spojené království.369 Bylo by 
nelogické, aby IP adresa nepředstavovala osobní údaj z hlediska směrnicového práva – 
a přesto spadala pod dosah ochrany soukromí dle poukazovaného judikátu. K normativnímu upřesnění 
směřuje návrh změny DPEC ze dne 13. 11. 2007.370 
 

13. 4. Cookies 

Základní vodítko pro úpravu souborů cookies představuje čl. 5 odst. 3 DPEC, avšak   kvůli jejich 
různorodosti je třeba interpretačních stanovisek úřadů členských států.371 Cookies jsou soubory ukládané 
webovými stránkami na pevném disku počítače, který se k nim připojuje. Jedná se o základní metodu, 
jak identifikovat vracející se návštěvníky. Zmiňované soubory vytváření různorodý terén; v některých 
případech usnadňují přístup uživatelů k určitým službám (kupř. automatickým dokončováním zbavují 
nutnosti při každém přihlašování do e-mailové schránky vypisovat heslo), jindy sledují 
zvyklosti návštěvníků webových stránek (slouží k vytváření profilů uživatelů), čímž je dána jejich úzká 
souvislost se soukromím. Odpověď na otázku, zda a kdy cookies představují v právu EU osobní údaje, 
proto není zobecnitelná. Belgický úřad pro ochranu osobních údajů vydal instrukce ohledně používání 
cookies, který jsou v podstatě shodné s názorem WP 29.372  

Uživatel by měl mít reálnou možnost získat informaci o účelu souborů, o totožnosti správce 
a o jeho postupech při zpracování osobních údajů. Podle mého názoru úprava nedoceňuje 
snadno dostupné metody vycházející z nastavení webového prohlížeče, možnost vymazání 
těchto souborů, resp. vyhledání on-line služeb, které jsou přístupné i bez ukládání těchto souborů. Pokud 
však provozovatel webových stránek sestavuje profil jednotlivých připojujících se uživatelů na základě 
jejich činnosti, spadá situace do dosahu předpisů o ochraně osobních údajů nepochybně. 
 
 
 
 
 

                                                 
369 Rozsudek ESLP ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone v. Spojené království, stížnost č. 8691/79. 
370 WP 29. Stanovisko 1/2009 k návrhům, kterými se mění směrnice 2002/58/ES o ochraně soukromí v elektronických 
komunikacích (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (00350/09/CS, WP 159, 10. 2. 2009). [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp159_cs.pdf  
371 Podle čl. 5 odst. 3 DPEC platí, že: „Členské státy zajistí, aby užívání sítí elektronických komunikací k uchovávání informací 
nebo získávání přístupu k informacím uchovávaným v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele 
bylo povoleno pouze za podmínky, že dotčený účastník či uživatel byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, 
mimo jiné o účelech zpracování, a že je mu správcem údajů nabídnuto právo odmítnout takové zpracování. To nebrání 
technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je provedení nebo usnadnění přenosu sdělení 
prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo, je-li to nezbytně nutné pro poskytování služeb informační společnosti, 
které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.“ 
372 Avis N° 34 / 2000 du 22 novembre 2000, N. Réf. : 10 / A / 2000 / 035 / 002, Avis d'initiative relatif à la protection de la vie 
privée dans le cadre du commerce électronique. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.privacycommission.be/fr/docs/Commission/2000/avis_34_2000.pdf WP 29 vydala k návrhu na změnu DPEC 
následující prohlášení: Pokud se jedná o cookies, pracovní skupina zastává stanovisko, že správce cookies by měl informovat své 
uživatele v prohlášení o ochraně soukromí a nesměl by se spoléhat na (standardní) nastavení prohlížeče. Zvolená formulace také 
není omezena na současné vydání cookies, ale předpokládá jakoukoli další novou technologii, která by se mohla používat 
pro sledování chování uživatelů, kteří používají svůj prohlížeč. WP 29. Stanovisko 1/2009 k návrhům, kterými se mění směrnice 
2002/58/ES o ochraně soukromí v elektronických komunikacích (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) 
(00350/09/CS, WP 159, 10. 2. 2009). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp159_cs.pdf 
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13. 5. RFID 

Diskusi otevírá otázka, zda (resp. kdy) se jedná o osobní údaje v případě informací přenášených 
prostřednictvím radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency Identification, RFID).373 RFID se 
vyznačují značně širokým spektrem využitelnosti.374 V případě RFID se uplatní podobná 
hlediska jako u IP adres a cookies. Lze dodat, že u RFID půjde o „osobní údaj“ méně často.375 Avšak   
RFID čip implantovaný pomocí injekční stříkačky pod pokožku, obsahující medicínské informace 
připravené k použití v případě urgentních zdravotních stavů, osobní údaje – dokonce citlivé – nepochybně 
zahrnuje.376 Obecně lze konstatovat, že směrnicová definice pamatuje i na ty osobní údaje, které byly 
pomocí RFID shromážděny nebo jsou s jejím využitím uchovávané či zpřístupnitelné.377  

Podle zprávy ze dne 30. 10. 2003, kterou zpracoval M. Phillipe Lemoine ze CNIL, existují 4 
základní hrozby vyplývající z RFID: 1/ zdánlivá nevýznamnost uchovávaných údajů, 
2/ priorita věci (na níž je RFID čip umístěn) před osobou (jejíž údaje jsou uchovávány), 
3/ „logika mondializace“ (tj. globalizace) upřednostňující americká pravidla ochrany osobních údajů 
a 4/ rizika odvíjející se z nepozornosti spotřebitelů (kteří nezjistí přítomnost aktivních RFID čipů). 378  

Tématu se týká WP 29 dne 19. 1. 2005 vydaný Pracovní dokument o tématech ochrany osobních 
údajů týkajících se RFID technologií.379 Materiál rozlišuje tři situace, kdy použití RFID má dopady 
do oblasti ochrany osobních údajů. Zaprvé, tag je přiřaditelný k určité osobě, kupř. 
zákazníkovi (zákaznické karty apod.). Zadruhé, osobní údaje jsou umístěny přímo v tagu (za zaznamenání 
stojí vysoké riziko neoprávněného „odečtu“ údajů třetí osobou, který je navíc obtížně zjistitelný). Zatřetí, 
zákaznické karty obsahují RFID - umožňující sledovat nákupní chování, pohyb po prodejně apod. 
Uvedený dokument se rovněž zabývá aplikovatelností obecných zásad ochrany osobních údajů, která by 
měla zahrnout přiměřenou informovanost subjektu údajů o použité technologii. 

Podle zprávy k výsledkům veřejné konzultace WP 29 o RFID pokládají podnikatelské subjekty 
úpravu v DPD za postačující pro regulaci RFID, zatímco univerzity, think tanky, spotřebitelé, 
ale i některé společnosti zabývající se bezpečností dávají přednost přijetí zvláštních pravidel pro RFID.380 
Zastánci speciální úpravy dovozovali, že je třeba lišit mezi RFID podle toho, zda obsahují osobní údaje, 
resp. uložit povinnosti ohledně využití technických řešení zahrnující šifrování tagů nebo možnost jejich 
deaktivace (vymazání, tzv. kill command použitý, kupř. při odchodu z prodejny). Další pochybnosti se 
objevily ohledně právní přípustnosti aplikace RFID přímo do lidského organismu. Zvažována byla též 
sektorová regulace, která by ovšem dle mého názoru znamenala odklon od dosavadních normativních 
řešení ochrany osobních údajů upřednostňujících obecnost úpravy. Diskutabilní podle zprávy zůstává, 
zda zásady EPC Global standards jsou v souladu s DPD; samozřejmý není názor, že neupravují údaje, 

                                                 
373 Tato technologie sestává z tagu (mikročipu) a čtečky (snímače, readeru); pasivní tagy přijímají signál vysílaný čtečkou a využívá 
jej k nabití vlastního napájecího kondenzátoru a odeslání odpovědi, zatímco aktivní mají vlastní zdroj energie (baterii), a tedy 
omezenou životnost. 
374 Article 29 Working Party. Working document on data protection issues related to RFID technology. (10107/05/EN, WP 105, 
19. 1. 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp105_en.pdf Tato zpráva demonstrativním výčtem uvádí: 
doprava a distribuce (sledování trasy vozidla), letectví (označování zavazadel, identifikace zpožděných cestujících), zdravotnictví 
(k zamezení ztrát balení léčiv, ověření pravosti léčiv, zlepšení bezpečnosti užívání léčiv zamezení záměny pacientů a poskytnutí 
nesprávné zdravotní péče), bezpečnostní kontroly (včetně použití coby komponentu imobilizéru, umístění do cestovních dokladů) 
a retailové aplikace (usnadnění placení, rychlejší stažení sérií výrobků závadných či s prošlou trvanlivostí apod.). 
375 O kvalifikovanou vazbu ke ztotožnitelné osobě zajisté nepůjde, dokud není zboží prodáno spotřebitelům (tagy obsažené 
v RFID se tak vztahují pouze ke zboží). 
376 V této souvislosti lze poukázat na VeriChip – jde o RFID čip implantovatelný do lidského organismu, vyráběný společností 
Verichip Corporation a schválený v roce 2004 Food and Drug Administration. Při skenování na specifikované frekvenci odešle – 
nešifrovaně – individualizované šestnáctimístné číslo k ověření totožnosti příslušné osoby. Zamezí tak kupř. záměně osob, kterým 
je poskytována zdravotní péče. Tato technologie je v centru pozornosti konspirologů, avšak   nelze zpochybnit, že určité snížení 
soukromí znamená.  
377 Ohledně vztahu k jednotlivci se uplatní standardní odkaz k jeho identitě, charakteristikám a chování; pokud se jedná 
o identifikovatelnost, je třeba ve smyslu recitálu 26 DPD přihlížet ke všem prostředkům, které rozumně mohou být použity 
správcem nebo ostatními osobami. 
378 Commission nationale de l’informatique et des libertés. Séance du 30 octobre 2003. Communication de M. Philippe Lemoine 
relative à la Radio-Identification (Radio-Tags ou RFIds). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/rapports/RFID_communication.pdf 
379 Article 29 Working Party. Working document on data protection issues related to RFID technology. (10107/05/EN, WP 105, 
19. 1. 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp105_en.pdf 
380 Article 29 Working Party. Results of the Public Consultation on Article 29 Working Document 105 on Data Protection 
Issues Related to RFID Technology (1670/05/EN, WP 111, 28. 9. 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp111_en.pdf 
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které mají povahu osobních údajů ve smyslu DPD. Tento soubor norem přitom spotřebitelům nezaručuje 
penzum práv poskytovaných DPD. 

Dne 28. 6. 2006 Evropská komise zveřejnila komuniké, které naznačilo úvahy o doplnění DPEC 
tak, aby speciálně upravovala problematiku RFID.381 Téže problematiky se týká doporučení Komise 
ze dne 12. 5. 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací 
na základě rádiové frekvence.382 Že potenciál šířit osobní údaje RFID mají, proklamoval italský úřad 
pro ochranu osobních údajů směrnicí ze dne 9. 3. 2005, která nezbytnost „minimalizace“ zdůrazňuje 
zvláště u čipů podkožně implantovaných.383  

 

13. 6. Lokalizační údaje  

Lokalizačních údajů se týká stanovisko WP 29 k používání lokalizačních údajů se zřetelem 
ke službám s přidanou hodnotou.384 Poukazuje na strmý nárůst shromažďovaných lokalizačních údajů 
v posledních dvaceti letech daný jednak zdokonalením satelitní techniky umožňující přesnou lokalizaci, 
jednak rozšíření používání mobilních telefonů znamenající totéž (srov. tzv. SIM flow). Obdobný 
účinek lze připisovat turniketům průchozím s pomocí čipové karty, GPS (Global Positioning System) 
i bankovním kartám. Obecný rámec pro ochranu osobních údajů představuje DPD (srov. zejm. čl. 13), 
dodatečnou ochranu v souvislosti s lokalizačními údaji představuje čl. 9 ve spojení s čl. 2 a čl. 15 DPEC. 
 Pro oblast lokalizačních údajů je relevantní čl. 3 DPEC, dle kterého se směrnice vztahuje 
na zpracování osobních údajů ve spojení s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací ve veřejných komunikačních sítích ve Společenství. Dokument se posléze zabývá specifiky 
lokalizačních údajů v souvislosti s udělením souhlasu a zdůrazňuje, že v některých případech jsou 
tyto údaje „velmi citlivé“.385 

Některé podrobnosti týkající se souhlasu se zpracováním lokalizačních údajů zmiňuje 
stanovisko WP 29.386 Dokument dává najevo, že i kupříkladu v případě telefonické služby spočívající 
v automatickém sdělení předpovědi počasí v lokalitě, odkud účastník telefonuje, musí být volající 
informován o tom, jaké údaje jsou shromažďovány. Stanovisko liší situaci, kdy spotřebitel kontaktuje 
operátora, který na podkladě lokalizačních údajů ze svého systému poskytne službu, od případu, 
kdy spotřebitel kontaktuje třetí stranu, která poskytne službu na podkladě lokalizačních údajů získaných 
od operátora. Ve druhém případě si musí poskytovatel služeb vyžádat souhlas subjektu údajů. 
Stanovisko též uvažuje o potvrzení objednávky zasláním zprávy na koncové zařízení uživatele, popř. 
odpovědí na toto sdělení. Není přitom pochyb, že mnohé informační služby je možné poskytovat 
bez ztotožnění účastníka, resp. znalosti lokalizačních údajů.  

K problematice lokalizačních údajů (získávaných prostřednictvím GSM/GPS) se vyslovil též 
francouzský CNIL.387 Respektování těchto kritérií nepostrádá přímý průmět do otázky procesní 

                                                 
381 European Commission, Commission Staff Working Document, ‘Communication from the Commission on the Review of the 
EU Regulatory Framework for electronic communications network and services’, COM(2006)334 final (28 June 2006). [cit. 2011-
06-20]. s. 28. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0334en01.pdf 
382 Doporučení Komise ze dne 12. 5. 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací 
na základě rádiové frekvence (oznámeno pod číslem K(2009) 3200). (2009/387/ES).[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0047:0051:CS:PDF 
383 Smart (RFID) Tags: Safeguards Applying to Their Use – 9. 3. 2005. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1121107 
Zde se konstatuje následující: 1/ jednotlivci musejí být informováni o jejich použití, 2/ výslovný souhlas musí být dán 
pro zpracování osobních údajů, 3/ musí existovat možnost deaktivace čipů, 4/ práva zaměstnanců vyplývající z norem 
pracovního práva musejí být respektovány, 5/ čipy implantované pod kůži mohou být použity jen ve výjimečných případech,  
6/ principy proporcionality a finality musejí být respektovány a osobní údaje mohou být uchovávány jen tak dlouho, jak je 
to nezbytné, 7/ musí být zajištěna adekvátní úroveň bezpečnosti a 8/ zpracování musí být oznámeno úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Tyto čipy mají praktické uplatnění např. u osob se zvýšeným rizikem, že se stanou obětí únosu.  
384 Article 29 Working Party Opinion on the use of location data with a view to providing value added services (2130/05/EN, 
WP 115, listopad 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp115_en.pdf 
385 Touto otázkou se disertační práce zabývá v kapitole věnované citlivým údajům. 
386 Article 29 Working Party Opinion on the use of location data with a view to providing value added services (2130/05/EN, 
WP 115, listopad 2005). [cit. 2011-06-20]. s. 6-7. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp115_en.pdf 
387 Guide de la géolocalisation des salariés. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/geolocalisation/Guide-geolocalisation.pdf  
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použitelnosti důkazů lokalizačními údaji. V rozhodnutí ze dne 6. 4. 2004 Kasační soud neuznal výpověď 
danou zaměstnanci, který odmítl požívat kartu umožňující kontrolovat příchody a odchody. Soud 
poukázal na okolnost, že tento systém nebyl ohlášen CNIL.388  

K lokalizaci osob by byly využitelné též uvažované elektronické dálniční kupony založené 
na mikrovlnném systému sledování pohybu jednotlivých vozidel projíždějících pod mýtnými bránami. 
Riziko snižuje přenositelnost elektronických kuponů, které nemají být spojeny s registrační značkou 
vozidla ani osobními údaji řidiče, tato překážka je však překonatelná v případě průjezdu tzv. 
enforcementovými bránami, které vozidlo vyfotografují s rozlišením umožňujícím přečíst registrační 
značku.389 Projekt, který měl podle původních předpokladů začít fungovat v lednu 2011, zůstával sporný 
též z hlediska interoperability v rámci EU, resp. ekonomických nákladů. Změnou zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, vtělenou do zákona č. 406/2010 Sb., byl projekt odložen do r. 2016.390 
 

14. Obrazové a zvukové záznamy 

Že zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů obsažených v obrazových 
nebo zvukových záznamech spadá do dosahu DPD, potvrzuje – vedle obecné formulace čl. 2 písm. a) – 
též recitál 14 preambule nebo čl. 33.391 Videodohled může poprávu směřovat k ochraně jednotlivců, 
ochraně majetku, prevenci a odhalování nezákonného jednání, zajištění důkazů a jiným legitimním 
zájmům. Uvádí se, že obyvatele britského města zachytí bezpečnostní kamery průměrně třistakrát 
denně.392 Zmiňované kamerové systémy provozované policií nespadají do dosahu DPD. Je diskutabilní, 
nakolik instalace dalších kamerových systémů nestátními subjekty v těchto podmínkách zvyšuje 
rizika pro ochranu soukromí. Na druhou stranu ani kamery využívané státními orgány nejsou vyňaty 

                                                                                                                                                         
Zaměstnavatel je před zahájením zpracování lokalizačních údajů týkajících se zaměstnanců povinen vyplnit „déclaration normale“. 
Základní požadavky na zpracování lokalizačních údajů jsou následující:  
1/ Účel zpracování. Jedním z regulérních účelů zpracování je zrychlení poskytování služeb zákazníkům umožněné lepším 
přehledem, kde se nachází nejbližší vozidlo, ochrana před krádeží nebo ochrana před zneužíváním prostředků zaměstnavatelem. 
S poukazem na princip přiměřenosti CNIL doporučuje, aby sledování nebylo stálé, ale aktivovalo se jen v případě nutnosti. Je též 
třeba dbát na to, aby využití údajů vymezený účel nepřekročilo. Citelnou sankcí je dle čl. 226-21 trestního zákona trest odnětí 
svobody v délce trvání až 5 let a pokuta až 300 000 euro.  
2/ Informovaní osob dotčených zpracováním lokalizačních údajů. Jelikož jde o zavedení nové technologie, musí být 
informována rada zaměstnanců. Jde tedy o plnění povinnosti obdobné čl. 10 a čl. 11 DPD  
3/ Deklarovat je též třeba, jaké údaje budou zpracovány (jméno zaměstnance, imatrikulace vozidla, ujeté kilometry, časy zastávek, 
průměrná rychlost, lokalizační údaje). CNIL doporučuje zaznamenávat rychlost průměrnou, namísto nejvyšší, neboť porušení 
dopravních předpisů musejí konstatovat státní orgány, a ne zaměstnavatel. Zákaz použití předmětných údajů tedy nevyplývá již 
ze zásady vázanosti účelem.  
4/ Je nutné omezit okruh osob, které mají přístup ke shromážděným údajům (kupř. účetní oddělení neobdrží více údajů, 
než potřebuje k provedení fakturací), CNIL poznamenává, že jsou-li údaje shromažďovány za účelem omezení krádeží, má k nim 
mít přístup policie, a nikoli zaměstnavatel. To je ovšem diskutabilní, neboť tytéž údaje slouží mj. k fakturaci a například porušení 
právních předpisů zaměstnavatelem spočívající v neoprávněném používání vozidla musí nejprve zjistit zaměstnavatel 
a teprve poté je možno iniciovat trestní řízení.  
5/ Doba uchování lokalizačních údajů; CNIL doporučuje údaje „uchovávat“ jen v reálném čase (pak ovšem nelze počítat 
s předáním údajů státním orgánům, pokud nepočítáme s variantou, že zaznamenávání údajů bude započato v okamžiku pojetí 
podezření z nezákonnosti), avšak   nejdéle 2 měsíce. 
388 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 6. 4. 2004, sp. zn. 01-45.227 Arrêt n° 944. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_no_1063.html. 
389 Je nabíledni, že odtud pocházející podrobná znalost pohybu vozidel obchodní konkurence by znamenala soutěžní výhodu. 
390 K uvedenému srov. Po koalici odmítá viněty i ČSSD, podá návrh na zrychlené zrušení zákona. Vydáno 15. 6. 2010. [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://ekonomika.ihned.cz/c1-44276410-po-koalici-odmita-vinety-i-cssd-poda-navrh-na-zrychlene-zruseni-
zakona. Vláda schválila odložení účinnosti pro zavedení elektronických vinět. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/TZ_11_08_2010.htm Sněmovní tisk 25/0, část č. 1/3, 
Novela zákona o pozemních komunikacích – RJ. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=25&CT1=0  
391  Recitál 14 preambule DPD stanoví, že s ohledem na význam současného rozvoje technologií pro příjem, přenos, úpravu, 
zaznamenání, uchování či sdělování zvukových a obrazových údajů týkajících se fyzických osob v rámci informační společnosti se 
tato směrnice použije i na zpracování těchto údajů. Podle čl. 33 DPD platí, že Komise pravidelně předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice poprvé nejpozději tři roky po dni stanoveném v čl. 32 odst. 1 a v případě 
potřeby ji doplní o návrhy na vhodné změny. Tato zpráva se zveřejní. Komise posoudí zejména uplatňování této směrnice 
na zpracování údajů tvořených zvuky nebo obrazy, které se týkají fyzických osob, a předloží vhodné návrhy, které se 
projevíjako nezbytné s ohledem na rozvoj informačních technologií a na stav prací o informační společnosti. 
392 Česko málo chrání soukromí, tvrdí zpráva. Vydáno 6. 11. 2006. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://hn.ihned.cz/c1-
19684270-cesko-malo-chrani-soukromi-tvrdi-zprava. V širších souvislostech srov. NORRIS, Clive; ARMSTRONG, Gary. The 
Maximum Surveillance Society – the Rise of CCTV. 1. vydání. Oxford : Berg Publisher, 1999. 
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z aplikace čl. 8 Úmluvy a vztahují se na ně zvláštní národní „podústavní“ pravidla, 
a proto nelze diskvalifikovat úpravu „soukromých“ systémů námitkou jejího omezeného významu. U 
státních orgánů rovněž lze – alespoň v ideálním případě – předpokládat rigoróznější postupy při dalších 
dispozicích s údaji (srov. čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky). Z jistého úhlu pohledu představuje úsudek, 
že použití kamerových systémů snímajících veřejné prostory zasahuje do soukromí, contradictio in adjecto. 
Tento argument však DPD neuznává; není pochyb, že zejména systematickým pořizováním obrazových 
záznamů a jejich dalším zpracováním lze učinit množství zjištění s nezanedbatelnými dopady na soukromí 
jednotlivců, resp. jejich sociální vazby. Protichůdný pohled by byl neudržitelný ve světle judikatury ESLP, 
neboť respektování soukromého života zahrnuje rovněž právo jednotlivce navazovat a rozvíjet vztahy 
s bližními, a to včetně profesionálních nebo obchodních aktivit, resp. veřejné činnosti.393 Názor, 
že ochrana soukromí na místech přístupných veřejnosti je omezena nebo vyloučena, odmítl Ústavní soud 
České republiky nálezem ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08. 

Giovanni Buttarelli, generální sekretář italského úřadu pro ochranu osobních údajů, vypracoval 
dokument určený Radě Evropy a formulující východiska předmětné právní úpravy.394 Na jejím podkladě 
Evropský výbor pro právní spolupráci přijal zprávu o videodohledu.395 Zpráva připomenula, že obecné 
zásady ochrany osobních údajů jsou aplikovatelné též na zpracování obrazových a zvukových záznamů 
(poukazuje mj. na zásadu férového a zákonného zpracování, minimality nebo omezení účelem). 
V souvislosti s dohledem kamerovými systémy byl ve dvojím směru aplikován požadavek subsidiarity; 
zaprvé mají být tyto systémy použity tehdy, pokud nelze sledovaného účelu dosáhnout opatřením jiným, 
soukromí méně narušujícím, které není spojeno s nepřiměřenými náklady, a zadruhé osoby zachycené 
těmito systémy mají být rozpoznatelné jen tehdy, je-li to nezbytné.396 Použití předmětných systémů 
na pracovišti by mělo být vedeno organizačními a výrobními požadavky, resp. bezpečností práce, 
a nikoli kontrolou její kvality a kvantity.397 

WP 29 vydala stanovisko o zpracování osobních údajů prostředky kamerového sledování.398 
Tento materiál předesílá, že se ve vztahu k obrazovým materiálům uplatní obecné principy, a současně 
upřesňuje jejich aplikaci v rozhodných souvislostech. Naznačuje požadavek subsidiarity videodohledu 
spočívající v použití jiných prvků zajišťujících bezpečnost a nezasahujících do soukromí.399 
Stanovisko formuluje čtyři základní oblasti, jejichž posouzení předpokládá úsudek o přiměřenosti (resp. 
souladu se zásadami ochrany osobních údajů, zejména principem minimality) použití této technologie. 
Zaprvé jde o technické parametry videodohledu.400 Druhé kritérium zahrnuje dobu, po kterou lze údaje 
uchovávat, kupříkladu dle dánského nebo švédského úřadu pro ochranu osobních údajů je to nejvýše 30 
dní. Zatřetí a začtvrté se jedná o identifikovatelnost zachycených osob, resp. o zhodnocení možností 
předat údaje další osobě.401 S uvedeným souvisí i tzv. princip moderace použití osobních údajů. Mezi další 
požadavky vycházejí z čl. 18, čl. 19 a čl. 28 DPD spadá a) omezení počtu (fyzických osob) oprávněných 

                                                 
393 Srov. kupř. rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 1992 ve věci Niemietz v. Spolková republika Německo, stížnost č. 13710/88, 
rozsudek ESLP ze dne 25. 6. 1997 ve věci Halford v. Spojené království, stížnost č. 20605/92, a rozsudek ESLP ze dne 4. 5. 2000 
ve věci Rotaru v. Rumunsko, stížnost č. 28341/95. Je třeba pamatovat na čl. 3 odst. 2 ve spojení s recitálem 12 DPD, podle 
kterých se předmětná směrnice nevztahuje na zpracování údajů pro osobní účely. Tímto případem ovšem není použití 
kamerových systémů, pokud zabírají přilehlou ulici nebo společné prostory v domě a umožňují tak zjistit, kdo například 
navštěvuje advokátní kancelář či lékařskou ordinaci. Zde je také ve hře „obecná“ civilistická úprava ochrany osobnostních práv. 
Za zaznamenání stojí rovněž mezní případ, kdy monitorovací zařízení instaluje soukromý subjekt, ale „vyúsťuje“ (též) na pult 
centrální ochrany policie.  
394 BUTTARELLI, Giovanni. Protection of personal data with regard to surveillance (2000) and Guiding principles for the 
protection of individuals with regard to the collection and processing of data by means of video surveillance. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/data_protection/documents/reports%20and%20studies%20by%20experts/1Report_Buttarelli_2000.pdf 
395 Report containing guiding principles for the protection of individuals with regard to the collection and processing of data by 
means of video surveillance (2003) As adopted by the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) at its 78th meeting 
(20-23 May 2003). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/data_protection/documents/reports_and_studies_of_data_protection_committees/2Videosurveillance_2003.pdf 
396 Tamtéž, bod 2 a 4 zprávy.  
397 Tamtéž, bod 11. 
398 Article 29 Working Party. Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance. 
(11750/02/EN, WP 89, 11. 2. 2004) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_en.pdf 
399  Např. omezení se na fungující pouliční osvětlení apod. 
400 Tato rovina zahrnuje zorný úhel (prostor v záběru), typ vybavení, způsob jeho instalace (umístění, mobilita), použití objektivu 
s proměnnou ohniskovou vzdáleností (zoom), funkci image-freezing, spojení s centrem vyhodnocujícím obrazové nebo zvukové 
záznamy a postup navazující na výsledky video-dohledu (přivolání bezpečnostní agentury apod.).  
401 Dle dokumentu je rozdíl mezi zachycením kamerou při vstupu do banky a převzetím fotokopie dokladů peněžním ústavem. 
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záznam shlédnout, b) přijetí opatření k předejití situací vymezených v čl. 17 DPD, c) zajištění kvality 
obrazových záznamů vzniklých opakovaným zápisem na téže místo přepisovatelného média, resp. 
zodpovězení otázky, zda jsou přepsaná data vskutku nečitelná, d) kvalifikace osob účastnících se 
zpracování. Též v souvislosti s videodohledem v pracovním kontextu jsou relevantní dokumenty WP 
29.402 

Rozdíly v úpravě kamerových systémů mezi členskými státy nevyvolávají významnější problémy, 
neboť zpracování obrazu probíhá obvykle přímo ve státě, kde je umístěn CCTV, v důsledku čehož 
mezinárodní prvek není dán. Touto problematikou se zabývá studie Britského institutu pro mezinárodní 
a srovnávací právo, Implementace směrnice 95/46/ES ve vztahu ke zpracování zvukových a obrazových 
údajů.403  

Právní úpravy všech členských států pokládají obrazové a zvukové záznamy za osobní údaje. Není 
nevyhnutelné, aby tak učinily výslovně jako je tomu v případě zákona lucemburského a portugalského. 
Portugalský zákon výslovně stanoví, že se vztahuje na každou informaci, tj. jakéhokoli druhu, bez ohledu 
na druh použitého média, zahrnující zvuk a obraz.404 Portugalský Ústavní soud zdůraznil, že použití 
elektronických prostředků dohledu a monitoringu občanů 
soukromými bezpečnostními agenturami představuje omezení práva na ochranu soukromí dle čl. 26 
Ústavy.405 Lucemburský zákon předepisuje, že v dosahu definice je informace jakéhokoliv druhu, 
bez ohledu na médium, na kterém jsou uchovávány, včetně zvuku a obrazu.406 Belgický soud označil 
za nepřípustné důkazy získané v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů (záběry pořízené skrytou 
kamerou ekologických aktivistů, zachycující protiprávní zacházení s hospodářskými zvířaty).407 V řadě 
členských států byly vydány zvláštní zákony upravující videodohled nebo jsou alespoň této problematice 
věnovány samostatné části zákonů. Tato normativní řešení bývají dále strukturována, kupříkladu dle 
umístění kamerových systémů a následného zpracování obrazových záznamů za použití SW, 
který dokáže jednotlivce identifikovat. Ve Švédsku obecně videodohled předpokládá 
souhlas správního výboru, byť s některými výjimkami (provozovny pošty, peněžní ústavy a obchody), 
a odvolat se lze k ministru spravedlnosti.408 Podstatné je rozlišení mezi průběžným sledováním 
a vytvářením záznamů. V německém právním řádu je proto uplatňován odpovídající dvoustupňový test.409 
Španělský zákon dopadá na osobní údaje, které se nacházejí na fyzickém nosiči, pokud je možné jejich 
zpracování, z čehož vyplývá, že mimo dosah tohoto zákona stojí videodohled, v rámci něhož se 
obraz neukládá.410 V otázkách umístění kamerových systémů na pracovišti se právní řády liší též 
v hodnocení projevu vůle zaměstnance: ve Spojeném království postačuje zaměstnance o kamerovém 
systému informovat a prokázat důvody jeho použití, zatímco v Lucembursku je třeba souhlasu 
zaměstnance a instalace těchto systémů zpravidla podléhá předběžné kontrole úřadu pro ochranu 
osobních údajů.411   

                                                 
402 Srov. Article 29 Working Party. Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context. 
(5062/01/EN/Final, WP 48, 13. 9. 2001). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48en.pdf A Article 29 Working Party. Working 
document on the surveillance of electronic communications in the workplace. (5401/01/EN/Final, WP 55, 29. 5. 2002) [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp55_en.pdf  
403 British Institute of International & Comparative Law. Report. The Implementation of Directive 95/46/EC to the Processing 
of Sound and Image Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/biiclstudy-soundimage_en.pdf 
404 Čl. 3 písm. a), čl. 4 odst. 4 Act 67/98 of 26 October 1998. Act on the Protection of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.cnpd.pt/english/bin/legislation/Law6798EN.HTM 
405 ACÓRDÃO Nº 255/02. Processo nº 646/96. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020255.html. 
406 Čl. 2 písm. e) Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0131/a131.pdf 
407 LEROUX, Olivier; POULLET, Yves. En marge de l'affaire Gaia: de la recevabilité de la preuve pénale et du respect de la vie 
privée. Revue Générale de Droit Civil Belge. 2003, no. 3, s. 163-176. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.crid.be/pdf/public/4602.pdf 
408 Article 29 Working Party. Working Document on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance. 
(11750/02/EN, WP 67, 25. 11. 2002). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp67_en.pdf 
409 § 6b odst. 5 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
410 Čl. 2 odst. 1 Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.agpd.es/portalwebAGPD/english_resources/regulations/common/pdfs/Ley_Orgaica_15-99_ingles.pdf 
411 Information Commissioner´s Office: The Employment Practices Data Protection Code. Data protection and monitoring at 
work. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
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Nový praktický problém představuje služba Google Street View, která zprostředkovává 
panoramatické snímky ulic vybraných měst. Společnost Google snižuje riziko zásahu do soukromí tím, 
že rozostřuje tváře osob nebo registrační značky vozidel zachycených na snímcích (s „přehlédnutími“, 
které byly v některých případech „korunovány“ širokou internetovou publicitou).412 Přesto se 
stala objektem kritiky kvůli omezování soukromí, a to ve světovém měřítku.413 Z „mimounijní“ 
oblasti stojí za zaznamenání stanovisko švýcarského Komisaře pro ochranu údajů a informací 
Hanspetera Thüra, který vyslovil požadavek na odstranění snímků, a to zejména s poukazem 
na riziko zachycení osob poblíž zdravotnických nebo vězeňských zařízení (či obecně 
v „kompromitujících“ situacích), ale též kvůli náhledu do míst skrytých zraku kolemjdoucích (oplocených 
pozemků soukromých domů apod.).414 Projekt Google Street View čelil právním problémům též v České 
republice. Pořizování snímků Úřad pro ochranu osobních údajů zakázal v září 2010 a k nalezení řešení 
došlo teprve v květnu 2011. Google ustanovil odpovědného zástupce na území Evropské unie, kterým se 
stala jeho pobočka v Irsku. Google též usnadnil ohlašování zásahů do soukromí lokalizovanou stránkou 
Centrum pro ochranu osobních údajů. Předmětem regulace je též maximální přípustná výška stožáru, 
z něhož jsou snímky pořizovány.415 Podmínky registrace počítají též s ohlašováním 
připravovaného snímkování orgánům místní samosprávy, což navazuje na podnět formulovaný orgány 
Evropské unie.416 Z německého právního prostředí nebyla převzata možnost majitelů domů žádat 
o elektronické rozostření odpovídajích snímků.417 Za zaznamenání stojí, že společnost Google 
v rámci projektu Google Street View shromažďovala údaje o dostupnosti bezdrátových sítí, což je 
informace se zajímavým ziskovým potenciálem. Jak posléze vyplynulo, byly zahrnuty i údaje o jménech, 
heslech a e-mailových adresách. Údaje o bezdrátových sítích ve spojení s informacemi o poloze uživatele 
nyní sbírají mobilní telefony využívající software společnosti Google (Android), což je předmětem 
kritiky.418 Výhradám čelila též konkurenční společnost Apple, která nicméně v květnu 2011 
reagovala vydáním nové verze operačního systému iOS, který umožňuje sledování polohy zakázat. 

Další aktuální téma představuje šetření Evropské komise ve vztahu k Facebooku, který používá 
SW k rozpoznávání obličejů v rámci nahraných fotografií.419 Pokud je určitá osoba identifikována, 
Facebook automaticky nabídne její označení – zařazení mezi přátele. Tento postup lze zablokovat, 
nicméně sporný bod představuje, že je nutné aktivní jednání uživatele směřující ke změně 

                                                                                                                                                         
z http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/practical_application/coi_html/english/employment_prac
tices_code/part_3-monitoring_at_work_1.html. Dále též Vidéosurveillance et surveillance sur le lieu de travail. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.cnpd.public.lu/fr/dossiers-thematiques/nouvelles-tech-communication/videosurveillance-
travail/index.html?highlight=employeur%22videosurveillance 
412 Pokud na fotografiích ulic nejsou zachyceni lidé, nepůjde bez dalšího o osobní údaje. I tyto snímky se 
však osobními údaji stanou, budou-li propojeny s daty o vlastnících nebo uživatelích nemovitostí. Srov. 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 181/2004. 
413 Přehled situace v jednotlivých státech obsahuje heslo Wikipedie „Google Street View privacy concerns“. Dostupné 
z http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View_privacy_concerns 
414 Google čeká ve Švýcarsku soud. Kvůli snímání ulic. Vydáno 17. 11. 2009. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/forum.phtml?id=653148&op=text&showall=true. Nutno dodat, že tato – dle 
mého názoru velmi přínosná – služba se dostala do podezření z kolize s pravidly ochrany osobních údajů rovněž tím, 
že automobily pořizující snímky, byť nezáměrně, zachycovaly ve třech desítkách zemí údaje šířené 
nezabezpečenými bezdrátovými sítěmi. Nabízí se námitka, že právě pro podobné případy zanedbatelné společenské škodlivosti by 
měla být stávající pravidla vycházející z DPD adjustována směrem k většímu důrazu na ochranu skutečně závažných problémů. 
K uvedenému srov. Google Street View má problém. Sbíral osobní data. Vydáno 15. 5. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=668371. Google přiznal, že při mapování ulic získal i osobní 
data. Vydáno 16. 5. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://technet.idnes.cz/google-priznal-ze-pri-mapovani-ulic-ziskal-i-
osobni-data-p2j-/sw_internet.asp?c=A100516_100856_sw_internet_lf. 
415 Nyní jde o 2,3 až 2,4 m, čímž se má výsledek blížit zornému poli chodce. 
416 Podrobnosti mapuje článek ZANDL, Patrick. Google může opět snímkovat pro StreetView. Kde byl problém? [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://www.lupa.cz/clanky/google-muze-opet-snimkovat-pro-streetview-kde-byl-problem/ Srov. též 
konkurenční rumunský projekt NORC, který obdobným právním problémům v ČR nečelil, neboť Úřad pro ochranu osobních 
údajů usoudil, že je tato služba snáze kontrolovatelná oproti společnosti postupům společnosti Google, která v rozhodné době 
neměla svého zástupce na území ČR, resp. EU.  
417 Ve Spolkové republice Německo této možnosti („pixelizace“) využila jen asi 3% potenciálních žadatelů o předmětnou 
grafickou úpravu. Low Number of Objections. Germans Unfazed by Google Street View. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,724369,00.html Živější je zájem bezpečnostních složek o výmaz snímků 
zachycujících chráněné objekty a jejich okolí.  
418 Apple i Google špehují své chytré mobilní telefony. MF DNES. 23. 4. 2011. 
419 BODONI, Stephanie. Facebook to Be Probed in EU for Facial Recognition in Photos. Bloomberg. 8. 6. 2011. [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://www.bloomberg.com/news/2011-06-08/facebook-faces-eu-privacy-probe-over-facial-recognition-photo-
tagging-.html 
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popsaného výchozího nastavení, tj. uplatňuje se princip opt-out. Srovnatelnou metodu používají Google 
Picasa nebo Apple iPhoto, které však disponují omezenější datovou základnou.  
 K souvisejícímu tématu český Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko č. 1/2006: 
Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů.420 Jmenovaný úřad 
pro ochranu osobních údajů se vyslovil též k problematice používání kamerových systémů ve školských 
zařízeních.421 V souvislosti se situací na základních a středních školách stojí za zaznamenání, 
že některé úřady pro ochranu osobních údajů omezují pořizování fotografií a videozáznamů 
určitými technickými postupy; již v roce 2003 italský úřad vydal stanovisko ohledně pořizování fotografií 
mobilními telefony.422  
 

15. Osobní dosah pojmu osobní údaj 

15. 1. Zesnulé osoby 

DPD členským státům neukládá, aby chránily osobní údaje zesnulých, a ponechává národním 
zákonodárcům řešení této otázky na zvážení. Deryck Beyleveld rozlišuje pět úrovní ochrany, které členské 
státy – vycházejíce z téhož předpisu, tj. DPD – osobním údajům zemřelých poskytují:423  

a) Žádná ochrana. Výslovně jen na žijící osoby odkazují zákony Spojeného království, 
Irska a Švédska. 

b) Sektorově-specifická ochrana (např. jen pro zdravotní záznamy). Kategorie zahrnuje Dánsko, 
Maďarsko, Litvu, Lotyšsko a zčásti francouzskou úpravu. 

c) Ochrana jen těm právům, která jsou nezávislá na tom, zda je subjekt údajů naživu či mrtev. Jde 
o Českou republiku a Maltu. 

d) Ochrana jen pro některé části zákona, zahrnující aktivní práva vymahatelná někým jiným.424 
Zčásti sem spadá francouzská úprava. 

e) Plná ochrana, aktivní práva jsou uplatňována někým jiným.  
V České republice Úřad pro ochranu osobních údajů vydal k dané problematice 

stanovisko č. 7/2002.425 Naznačené neznamená, že zesnulí zůstávají v některých členských státech 

                                                 
420 Article 29 Working Party. Opinion 1/2006 on the application of EU data protection rules to internal whistleblowing 
schemes in the fields of accounting, internal accounting controls, auditing matters, fight against bribery, banking and financial 
crime. (00195/06/EN, WP 117, 1. 2. 2006). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp117_en.pdf  
V něm se konstatuje následující: Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle 
kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace 
a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob 
v souvislosti s určitým jednáním. Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její 
charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků 
s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, 
které umožňují příslušnou osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním. Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, 
ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat 
konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či zvukových nahrávek umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby). 
421 Vyjádření a doporučení ÚOOÚ k možnosti instalovat kamerový systém v prostorách školy. Vydáno 12. 3. 2007. [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/files/vyjadreni_a_doporuceni_uoou.pdf Tento dokument uvádí, že „škole musí být zřejmý 
velmi závažný důvod nebo vážná příčina, pro který je kamerový systém instalován a který neumožňuje použít jiný, méně invazivní 
prostředek zasahující do soukromí osob pohybujících se ve sledovaném prostoru. Přitom je třeba zdůraznit, že kamerový systém 
nelze nasazovat a ani následně využívat za účelem sledování fyzických osob – žáků, učitelů nebo zaměstnanců školy, 
ale pouze pro legitimní účely jako je například ochrana majetku.“ To je ovšem dosti restriktivní přístup, který nezohledňuje 
přiměřeně situaci přinejmenším některých školských zařízení. 
422 MMS: le regole anche per gli usi personali. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Comunicati+stampa%2F2003 V tomto stanovisku se 
povoluje vytváření MMS (Multimedia Messaging Service)fotografií pro čistě osobní účely (rodinné fotografie apod.), 
avšak   nelze tak činit se záměrem způsobit újmu na osobnostních právech. Systematické pořizování fotografií a jejich 
uveřejňování (kupř. umisťováním na web) v širokém měřítku vyžaduje souhlas dotčených osob. Žurnalisté jsou 
oprávněni zveřejňovat fotografie v mezích zákona a svobody tisku. Další zákonná omezení (ochrana osobnosti, služební 
či obchodní tajemství, resp. práva duševního vlastnictví obecně nebo regulace v oblasti telekomunikací) jsou zachována.  
423 BEYLEVELD, Deryck. The Data Protection Directive and medical research across Europe. Burlington : Ashgate, 2004. s. 132.  
424 Mezi uvedená „aktivní práva vymahatelná někým jiným“ lze zařadit např. právo pozůstalých na zaznamenání úmrtí 
do příslušných rejstříků, jakož i právo na přístup ke zdravotním a jiným záznamům zemřelého. 
425 Názor Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 7/2002. Zpracování osobních údajů zemřelých osob. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=352. Toto stanovisko deklarovalo, že po úmrtí subjektu údajů pozbývají 
platnosti ta ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v nichž subjekt údajů vystupuje 
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bez jakékoli právní ochrany; je však nezbytné volit specifické prostředky, které se neodvíjejí z transpozice 
DPD (resp. jejího extenzívního výkladu), ale z civilního práva – jde o ochranu práva na pietu, resp. 
zvláštních (občanskoprávních) institutů postmortální ochrany.426 Právě u zesnulých by mohla mít význam 
ochrana osobních údajů správněprávní metodou, vycházející ze zásady oficiality. V případě 
občanskoprávní ochrany práva na pietu je totiž určující okolností, zda vůbec kdo převezme procesní 
postavení žalobce (není však pochyb, že nositeli práva na pietu coby součást práva na rodinný život jsou 
zde pozůstalí, a nikoli zesnulý).  

Ani tehdy, omezují-li zákony členských států ochranu na osoby žijící, nelze postupovat 
při nakládání s údaji zemřelých osob svévolně, neboť není vyloučeno, že určitá informace o zesnulém 
zahrnuje současně údaj o osobě žijící, a dotýká se tak oprávněných zájmů (chráněných rovněž zákonem 
o ochraně osobních údajů) třetích osob. 427 Zvláštní ustanovení je obsaženo v § 13 odst. 3 
italského zákoníku, podle kterého označená práva vztahující se k zesnulé osobě může vykonávat kdokoli, 
kdo na tom má zájem.428 V témže státě byl vydán etický kodex zpracování osobních údajů pro účely 
historického výzkumu.429 Tento kodex vymezil základní pravidla pro historiky a archiváře, pokud jde 
o respektování osobnostních práv. Stanovil, že dokumenty zahrnující citlivé nebo soudní údaje mohou být 
zpřístupněny až po uplynutí 40 let od rozhodného okamžiku, a v případě údajů týkajících se 
zdravotního stavu, sexuálního života nebo soukromých rodinných vztahů až po uplynutí 70 let.  

 

15. 2. Právnické osoby 

V rovině práva sekundárního, respektive v právních řádech členských států, nabývají subjektové 
možnosti ještě širšího rozsahu než v právu primárním, které v souvislosti s ochranou soukromí a osobních 
údajů dopadá na všechny fyzické osoby. Osobní údaj podle čl. 2 písm. a) DPD, který deklaruje, že členské 
státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich 

                                                                                                                                                         
jako účastník občanskoprávních vztahů, tedy ustanovení o právech subjektu údajů a povinnostech správce ve vztahu k subjektu 
údajů. Naproti tomu při zpracování osobních údajů zemřelých osob zůstávají v platnosti ta ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v nichž subjekt údajů jako účastník občanskoprávních vztahů nevystupuje a jejichž působnost je 
relativně nezávislá na skutečnosti, zda subjektem údajů je žijící nebo již zemřelá osoba. 
426 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007, týkající se neopodstatněného zveřejnění 
fotografií zpodobňujících mimo jiné též ohořelé tělesné pozůstatky tragicky zesnulého syna žalobců bulvárním deníkem. Zde 
Nejvyšší soud konstatoval: „Výklad pojmu „osobní soukromí“ pak nelze nepřiměřeně restriktivně omezovat tak, že by z něj byl vyloučen „vnější 
svět“, neboť respektování soukromého života musí zahrnovat do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi. Osobní soukromí 
fyzické osoby lze obecně vymezit jako vnitřní sféru života fyzické osoby, která je vytvořena skutečnostmi jejího soukromého života a jež je nezbytná 
pro její seberealizaci a další rozvoj. Občanské právo proto musí s ohledem jak na oprávněné individuální zájmy fyzické osoby, tak na nezbytné 
společenské potřeby vyváženě zabezpečovat, aby fyzická osoba měla např. možnost podle svého vlastního uvážení a sebeurčení svobodně rozhodnout, 
zda vůbec a v kladném případě v jakém rozsahu, v jaké formě a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího soukromého života zpřístupněny jiným 
subjektům (pozitivní složka), právě tak jako se úspěšně vzepřít neoprávněným zásahům do jejího osobního soukromí ze strany jiných subjektů s rovným 
právním postavením (negativní složka). Soukromá sféra fyzické osoby, v níž je zabezpečováno svobodně realizovat svou osobnost, vytváří základ její 
celkové vnitřní jistoty a bezpečí (srovnej publikace Karl Knap, Jiří Švestka a kol. „Ochrana osobnosti podle občanského práva“, 4. podstatně 
přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a.s. 2004, str. 129 násl.). Je pak zřejmé, že přes smrt fyzické osoby pravidelně dále u osob jí nejbližších 
přetrvávají vytvořená a prožívaná rodinná pouta ve formě piety, resp. kultu, přičemž jejich význam pro prakticky každou pozůstalou fyzickou osobu je 
nepopiratelný. Proto necitlivý neoprávněný zásah proti této chráněné sféře fyzické osoby představovaný znemožněním realizace práva na pietu je zásahem 
do soukromí, který podle okolností může odůvodnit potřebu ochrany pozůstalé fyzické osoby podle ustanovení § 11 násl. o. z. Je-li pak takovým 
zásahem současně např. znevážena samotná zemřelá fyzická osoba, pak přistupuje i možnost postmortální ochrany této osoby podle § 15 odst. 1 o.z. 
V daném případě popsaný zásah žalovaného spočívající ve zcela neopodstatněném zveřejnění fotografií zpodobňujících mimo jiné též ohořelé tělesné 
pozůstatky tragicky zesnulého syna žalobců neoprávněně postihl soukromí žalobců jako nejbližších pozůstalých v oblasti prožívání a realizace piety 
ve vztahu k zemřelému synovi. Je zřejmé, že tento neoprávněný zásah by byl jako závažný pociťován obecně. Proto závěr odvolacího soudu, 
že v tomto případě se jednalo pouze o subjektivní vnímání tohoto zásahu žalobci, není správný.“ Srov. též v souvislosti s ochranou osobních 
údajů zemřelých osob text Tomáše Němečka glosujícího výsledek řízení vedeného Vrchním soudem v Praze, který po výše 
zmiňovaném kasačním rozsudku dovolacího soudu přiznal oběma rodičům dohromady peněžní náhradu nemajetkové újmy 
ve výši 100 000 Kč, slovy, že podle rozhodující soudkyně „mělo přednost právo na informace“ a „z trucu snížila "odškodné" 
na 50 tisíc.“ NĚMEČEK, Tomáš. Mrtví nejsou na hraní. Vydáno 29. 7. 2008. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://ihned.cz/c4-
10073040-26116420-000000_d-mrtvi-nejsou-na-hrani. Dále viz rozsudek téhož soudu ze dne 16. 8. 2007, sp. zn. 30 
Cdo 2782/2007. 
427 Srov. LANGÁŠEK, Tomáš. Právo pozůstalých na informace a přístup ke zdravotnické dokumentaci zesnulého. Právní rozhledy. 
2002, č. 9, s. 466-470. 
428 § 13 odst. 3 Italian Personal Data Protection Code. Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.it/codice_privacy_english.htm 
429 Codice in materia di protezione dei dati personali. A.2. Codice di deontologia e di buona condotta per 
i trattamenti di dati personali per scopi storici. (Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale 5 
aprile 2001, n. 80). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1556419. 
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soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů, představuje jakýkoli údaj týkající se určené 
nebo určitelné osoby. K pohledu zdůrazňujícímu, že právnické osoby nemohou být 
nositeli práva na ochranu soukromí, se přihlásil Ústavní soud České republiky v usneseních ze dne 22. 3. 
1999, sp. zn. IV. ÚS 528/98, U 25/13 SbNU 477, a ze dne 3. 5. 2001, sp. zn. III. ÚS 35/01, U 18/22 
SbNU 369. Z dikce ustanovení recitálu 24 preambule, čl. 2 písm. a) a čl. 1 odst. 1 DPD se naznačuje, 
že pod režim ochrany osobních údajů právem EU spadají jen údaje o osobách fyzických, 
a nikoli právnických. Recitál 7 DPEC odkazuje na „ochranu oprávněných zájmů právnických osob“, jejíž 
obsahové vymezení závisí na právu členských států, ale „obecně zahrnuje základní informační 
práva jako zájem každého, aby v případě významných rozhodnutí, která jej ovlivňují, 
byla tato přijímána na základě věcných, přesných a relevantních informací, nebo související zájem, 
aby byla diskvalifikována rozhodnutí přijatá na podkladě mylných nebo irelevantních informací“.430 
 Zákony v Rakousku a Itálii rozšiřují ochranu osobních údajů (její „osobní dosah“) i na právnické 
osoby; obdobně činí z nečlenských států EU / členů EHP Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Od regulace údajů 
právnických osob na shodné bázi s osobami fyzickými ustoupilo Lucembursko novelou zákona ze dne 27. 
7. 2007.431 V SRN judikatura vychází z toho, že údaje o právnické osobě jsou osobními údaji fyzické osoby 
tehdy, pokud se vyznačují „úzkým vztahem“ k fyzické osobě.432 

Čl. 1 odst. 3 dánského zákona ve spojení s jeho čl. 50 odst. 1 a 2 stanoví, že zákon je použitelný 
na údaje právnických osob, pakliže zpracování těchto údajů se uskutečňuje pro hodnocení 
schopnosti splatit úvěry nebo za účelem varování třetích osob před účastí v obchodněprávních 
nebo pracovněprávních vztazích s těmito subjekty, přičemž další rozšíření může být dle čl. 1 odst. 5 
provedeno dekretem ministra spravedlnosti.433 Podle Korffa platí, že v Dánsku nezávisí aplikace 
práva ochrany osobních údajů primárně na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu 
(soukromého práva), ale spíše na okolnosti, v rámci jaké činnosti subjekt údajů jedná. Jde-
li o ekonomickou činnost mimo výše vymezenou, je právní forma subjektu údajů nerozhodná: samostatní 
obchodníci jednající v rámci svých obchodních záležitostí spadají pod shodný režim jako společnost 
s ručením omezeným, a nikoli coby fyzická osoba vyvíjející činnost v rámci svých soukromých záležitostí. 
Nicméně dánské soudy nevykládají právo rigidně, v důsledku čehož kupříkladu společnost s jediným 
společníkem nebude podléhat omezením ohledně záznamu telekomunikačního provozu, která jsou 
funkční vazbou ukotvena k poměrům ve velké obchodní společnosti.434 Uvedená hlediska je 
třeba konciliovat s judikaturou ESLP, zahrnující pod ochranu soukromí též profesní a obchodní sféru. 
Ve švédském právním řádu údaje týkající se právnických osob obecně nepodléhají zákonu o ochraně 
osobních údajů, leč některé informace – typicky ohledně úvěrů – spadají do zvláštního režimu ochrany.435 

Podle Kunera však soudy ani akademická obec nevěnují dostatečnou pozornost rozlišování 
mezi osobními údaji fyzických a právnických osob v zemích, kde je ochrana poskytována rovněž údajům 
právnických osob.436 Diskutabilní je efektivita úpravy ochrany údajů právnických osob, neboť je 
z hlediska DPD právně vyloučeno zamezit předání údajů do jiného členského státu s poukazem na to, 
že údajům právnickým osob nezajišťuje odpovídající ochranu. Není pochyb, že pokud právnické osoby 
mohou pouze v některých členských státech využívat shodných práv jako fyzické, otevírá se prostor 
pro divergence mezi právními řády. Prozatím však nejsou dostupné důkazy, z nichž by se podávala zjištění 
o odtud vycházejících překážkách volného pohybu osobních údajů mezi členskými státy.  
 

                                                 
430 KORFF, Douwe. Study on the protection of the rights and interests of legal persons with regard to the processing of personal data relating to such 
persons. 2000. s. 42. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/studies/legal-persons_en.htm 
431 Srov. lucemburský zákon ve znění novely ze dne 27. 7. 2007. Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0131/a131.pdf 
432 KUNER, Christopher. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání. Oxford : Oxford University 
Press, 2007. s. 78. 
433 The Act on Processing of Personal Data. Act No. 429 of 31 May 2000. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.datatilsynet.dk/english/the-act-on-processing-of-personal-data/ 
434 KORFF, Douwe. Study on the protection of the rights and interests of legal persons with regard to the processing of personal data relating to such 
persons. 2000. [cit. 2011-06-20]. s. 28. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/studies/legal-persons_en.htm 
435 Credit Reporting Act of 1973 (Kreditupplysningslag, 1973:1173) a Debt Recovery Act of 1974 (Inkassolag, 1974:182). 
436 KUNER, Christopher. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání. Oxford : Oxford University 
Press, 2007. s. 78. 
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16. Věcný dosah pojmu osobní údaj 

16. 1. Profesní a jiné údaje mimo úzce vymezenou soukromou oblast 

Z hlediska zásady minimality je podstatné, že omezit je třeba uchovávání nejen těch údajů, 
které se týkají přímo osobního života, ale taktéž oblasti hospodářské, profesní atd., včetně údajů 
o pracovní způsobilosti subjektu údajů. Na tom nic nemění skutečnost, že předmětné závěry bývají 
judikovány zejména v souvislosti s činností bezpečnostních složek a této oblasti se směrnice dotýkají jen 
okrajově (čl. 3 odst. 2 DPD).437 Ku podpoře tohoto rozšiřujícího výkladu Evropská komise 
poukázala na čl. 8 Úmluvy s vědomím, že ESLP opakovaně odmítl argumentaci smluvního státu, podle 
něhož se jednání odehrávalo mimo rámec „soukromého života“, a tudíž stálo mimo dosah čl. 8 Úmluvy.438 
Zákaz vynětí osobních údajů z obecného režimu ochrany s poukazem na původ v pracovním vztahu 
nevylučuje jejich rozlišování dle míry způsobilosti zasáhnout do soukromí jednotlivce.  
 Nejenže ochrana soukromí dopadá na vymezené ekonomické aktivity, ale ochrana předmětných 
činností bývá mnohdy dále posílena profesním tajemstvím. Z recentní judikatury lze připomenout 
rozsudek ESLP ve věci Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH v. Rakousko, dle něhož konstatoval porušení 
práva na soukromí podle čl. 8 Úmluvy (ochrany profesního tajemství advokáta) policejním orgánem 
v souvislosti s prohlídkou kanceláře advokáta a zajištěním jeho elektronických údajů.439  

Problematické rozhodnutí představuje rozsudek britského Odvolacího soudu ve věci Durant v. 
Financial Services Authority, kterým bylo aprobováno zamítnutí žádosti jmenovaného žalobce 
o zpřístupnění neredigovaných elektronických dokumentů a neautomatizovaných záznamů uchovávaných 
Barclay’s Bank, a to s poukazem, že se nejedná o osobní údaje. Rozsudek předpokládá, že osobní údaj 
musí být „biografický ve význačném smyslu“ (mít potřebný osobní rozměr) a dostatečně „zaměřený“ 
na subjekt údajů. Spornost tohoto závěru spočívá v restriktivním výkladu pojmu osobní údaj.440  

Kontroverzní je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004, podle 
kterého: „Hovor společníků obchodní společnosti o problémech jejich obchodní 
společnosti zpravidla nemá povahu projevů fyzických osob osobní povahy. Pořízení zvukového záznamu 
takového hovoru proto ve většině případů není zásahem do osobnostních práv hovořících, 
a důkaz tímto záznamem v občanském soudní řízení proto není, z hlediska způsobu pořízení 
tohoto důkazu, nepřípustný.“ V tomto rozsudku, který se nestal předmětem ústavněprávního přezkumu, 
dovolací soud podal nepřiměřeně restriktivní výklad ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, a potažmo ochrany soukromí.441  

V českém právním prostředí dochází ke značnému oslabení ochrany osobních údajů podnikajících 
osob (či osob, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby), neboť ty jsou dostupné 

                                                 
437 Srov. shora citované rozsudky ESLP ve věcech Niemietz v. Spolková republika Německo, Amann v. Švýcarsko a Rotaru v. 
Rumunsko. 
438 European Commission, First report, Analysis and impact study on the implementation of Directive 95/46/EC in Member 
States. [cit. 2011-06-20]. s. 43. Dostupné z http://www.statewatch.org/news/2006/oct/com-implentation-1995-dir-techn.pdf 
439 Rozsudek ESLP ze dne 16. 10. 2007 ve věci Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH proti Rakousku, stížnost č. 74336/01. 
440 Rozsudkem se podrobněji zabývá část práce týkající se přístupu jednotlivce k vlastním údajům. 
441 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1009/98, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí 
a stanovisek pod č. 39/1999, podle něhož platí, že navrhne-li účastník řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen 
nebo účastníky opatřen v rozporu s obecně závaznými předpisy a jehož pořízením došlo k porušení práv jiné fyzické 
nebo právnické osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede. Tím je omezen dosah § 125 o. s. ř., podle něhož důkazy 
mohou být všechny prostředky, kterými lze zjistit stav věci (srov. zásadu materiální pravdy v civilním řízení). Nosné důvody 
rozsudku ovšem nelze nepřiměřeně generalizovat. Zajisté je třeba lišit mezi situací, kdy účastník soudního řízení předloží 1/ 
nahrávku s hlasovým projevem osoby, která s provedením tohoto důkazu nesouhlasí, a 2/ listinu s podpisem osoby, která se 
vysloví obdobně negativním způsobem. Jak hlas, tak i podpis jsou přitom zákonem chráněné projevy osobní povahy. Předmětnou 
problematikou se zabýval též Ústavní soud v nálezu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 191/05, kde k nahrávce skrytě pořízené 
a uplatněné v civilním řízení konstatoval: „Podle názoru Ústavního soudu soud I. stupně správně učinil dotaz u ing. K., 
zda souhlasí s tím, aby v řízení, ve kterém vystupoval jen jako svědek, byl proveden důkaz záznamem jeho telefonního hovoru 
s jedním ze žalovaných. Jestliže dotázaný s provedením takového důkazu nesouhlasil, soud navržený důkaz právem neakceptoval. 
V opačném případě by došlo k porušení jednoho ze základních práv, a to práva na ochranu tajemství zpráv podávaných 
telefonem. V úvahu je třeba vzít i to, že soudy mohly tvrzené skutečnosti zvažovat i na základě jiných důkazů (svědeckých 
výpovědí, listinných důkazů). Je nepochybné, že každý má právo zaznamenávat své vlastní telefonické hovory. Jestliže tedy D. Z. 
zaznamenal telefonní hovor s ing. K., nijak tím nezasáhl do jeho práv na ochranu dopravovaných zpráv. V tomto směru souhlasí 
Ústavní soud s argumentací Nejvyššího soudu i Vrchního soudu v Olomouci, neboť existuje obecná povědomost o tom, 
že telefonát může být technickou cestou druhým účastníkem zaznamenáván. Pokud pak volající přesto telefonát 
za těchto předpokladů uskutečňuje, lze dovozovat, že tím konkludentně souhlasí i s možným pořízením zvukového záznamu 
tohoto telefonátu.“ V současnosti není uzavřena diskuse na téma, zda a kdy by bylo možné i takto pořízenou nahrávku provést 
coby procesně regulérní důkaz bez souhlasu dalších dotčených osob. 
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z veřejných rejstříků – zejm. obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku, a to (v případě prvně 
uvedeného registru) včetně rodných čísel.442 V současnosti Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje 
změnu právní úpravy, jejímž cílem je posílení ochrany osobních údajů v obchodním rejstříku. Jde 
o ochranu podpisových vzorů, kupř. členů statutárního orgánu, resp. ponechání rodných čísel jen v tzv. 
neveřejné části obchodního rejstříku. Ve veřejné části mají být uváděna výhradně data narození. 
O efektivitě výmazu rodných čísel lze pochybovat, neboť předmětné údaje členů orgánů obchodních 
společností a družstev jsou na internetu volně dostupné i mimo rámec „oficiálního“ elektronického výpisu 
z obchodního rejstříku. 

 

16. 2. Anonymní a pseudonymní údaje 

Směrnicové právo ochrany osobních údajů nepřehlíží zvláštnosti anonymních a pseudonymních 
údajů; právě anonymizace patří mezi základní prostředky uplatňování zásady minimality. Rozdíl 
mezi anonymními a pseudonymními údaji představuje okolnost, že zatímco údaje, které jsou prvně 
jmenované anonymní, nemohou být spojeny s idenfikovatelnou osobou (srov. termín „disociace“ 
ve španělském zákoně)443, a tudíž je za osobní data nepovažujeme, pseudonymní údaje (nahrazující 
„pravé“ jméno jménem jiným nebo číslem) nadále mohou být přiřazeny jednotlivci, a tedy zůstávají 
předmětem ochrany osobních údajů. Nositel pseudonymu je tedy oprávněn kupř. přístupem 
k odpovídajícím údajům, což může být praktické při on line poskytování služeb. Má-li zpracování údajů 
z důvodu jejich anonymní povahy stát mimo dosah zákona o ochraně osobních údajů, musí být údaje 
anonymní po celou dobu těchto dispozic, tj. od počátku jejich zpracování. 

Právo Spolkové republiky Německo nabádá k co nejširšímu využití anonymizace 
a pseudonymizace, současně však za anonymitu nepokládá jen stav dokonalé neztotožnitelnosti příslušné 
osoby.444 On-line profilování může být prováděno jen pseudonymně a profil uživatele podřazený 
pseudonymu nesmí být kombinován s údaji týkajícími se nositele předmětného pseudonymu.445 Další 
otázkou je, zda samotná anonymizace údajů představuje zpracování údajů. Kupříkladu ve Francii jsou 
v platnosti detailní pravidla ohledně anonymizace a pseudonymizace.446 
 Specifikum rakouského práva představuje koncept nepřímo osobních údajů, 
kdy identifikaci osoby brání právní překážka. Tento institut je uplatnitelný též v souvislosti s transferem 
údajů do třetích zemí, kdy se v jeho rámci nevyžaduje souhlas úřadu pro ochranu osobních údajů.447 
Samotný pojem „nepřímo osobní údaj“ může být ovšem zavádějící, neboť v některých právních řádech se 
užívá pro národní identifikační číslo. 

Nelze přeceňovat trvalost úsudku o anonymní povaze údaje; hodnocení závisí na technologickém 
kontextu a předělem může být například pokrok v konstrukci kvantového počítače.448 Uživatelé služby 
připojení k internetu se mohou stavu anonymity přiblížit použitím technologií zastírající správnou IP 
adresu odesilatele balíku dat.449 K dalším možnostem náleží využití proxy serverů zprostředkujících 

                                                 
442 Srov. zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
443 Čl. 3 písm. f) Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.agpd.es/portalwebAGPD/english_resources/regulations/common/pdfs/Ley_Orgaica_15-99_ingles.pdf  
444 Srov. § 3a Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf. Tento zákon 
ve svém § 3 odst. 6, že: „anonymizování znamená změnu osobních údajů tak, že jednotlivá informace o osobních nebo věcných 
poměrech nemůže být přičítána identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě nebo je toto (přiřazení) možné jen 
s vynaložením nerozumně velkým vynaložením času, nákladů a úsilí. Ustanovení čl. 3 odst. 6 písm. a) téhož předpisu pokračuje 
konstatováním, že „pseudonymizace znamená nahrazování jména a jiných identifikovatelných charakteristik symbolem s tím 
účelem, aby identifikace osoby byla nemožná nebo významně ztížená. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/844438/publicationFile/51350/aktualisiertesBDSG.pdf 
445 § 6 odst. 3 Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.juraforum.de/gesetze/tddsg 
446 L'état des lieux en matière de procédés d’anonymisation. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.cnil.fr/en-savoir-
plus/fiches-pratiques/fiche/article//letat-des-lieux-en-matiere-de-procedes-danonymisation/ 
447 § 4 odst. 1 a § 12 odst. 3 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1999_1_165/ERV_1999_1_165.pdf 
448 V podrobnostech srov. BERNSTEIN, Daniel J. Introduction to post-quantum cryptography. In BERNSTEIN, Daniel J.; 
BUCHMANN, Johannes; DAHMEN, Erik (eds.). Post-quantum cryptography. Berlin : Springer, 2009. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://pqcrypto.org/www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783540887010-c1.pdf 
449 Dříve než nástroje typu „onion routing“ vykážeme ze „slušné společnosti“, musíme vzít v potaz, že neslouží jen k páchání 
pokoutního jednání, ale v souvislosti s opozičními politickými aktivitami v nedemokratických státech přístup k nim představuje 
otázku přežití. 
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spojení mezi klientem a cílovým počítačem, resp. anonymních komunikačních sítí, zejm. ze třetích států 
nestanovujících identifikační povinnosti apod. Určitý stupeň anonymity zajišťují – policejními orgány 
kritizované – předplacené SIM karty. 

Samostatné téma představuje anonymizace (či pseudonymizace) soudních rozhodnutí. Zde 
v kolizi stojí právo na soukromí a ochranu osobních údajů s právem na přístup k informacím, odvozeným 
ze zájmu na jistém stupni veřejné kontroly činnosti soudní moci. V rámci daném právním řádem České 
republiky Ústavní soud (srov. § 59 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), Nejvyšší soud i Nejvyšší správní 
soud důsledně provádí anonymizaci osobních údajů, ať již se jedná o zveřejňování judikatury v podobě 
„listinné“ (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, Sbírka soudních rozhodnutí 
a stanovisek Nejvyššího soudu a Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) či elektronické.450 
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. I. ÚS 2451/10, potvrzuje, že zveřejňování 
osobních údajů v insolvenčním rejstříku podléhá ústavněprávním omezením, a to včetně procesních 
záruk.451 Předmětem odborných polemik zůstává, zda uplatňovaný rozsah anonymizace soudních 
rozhodnutí je vskutku namístě.452 Neprovádění anonymizace lze odůvodňovat zejména veřejností 
soudního řízení. Jestliže má veřejnost (není-li dle procesních předpisů v průběhu řízení vyloučena), včetně 
sdělovacích prostředků, přístup do soudní síně, a tedy i k osobním údajům účastníků řízení, svědků apod., 
jeví se formalistickým, aby byly tyto – již (potenciálně nebo skutečně) zveřejněné – informace 
později anonymizovány. 

Těmto hlediskům nelze upírat opodstatněnost, byť platí, že existuje-li relevantní zájem široké 
veřejnosti na znalosti výsledku řízení, obvykle bývá naplněn právě prostřednictvím účasti médií u jednání 
soudů a pozdější dohledávání rozhodnutí nebývá nevyhnutelné. Ne všechna soudní rozhodnutí jsou 
vyhlašována veřejně a nikoli všem předcházelo veřejné projednání věci; zde se neuplatní argument, 
že rozhodnutí již byla dostupná (v širších souvislostech srov. teorii vyčerpání práv), ale spíše 
shora naznačené hledisko dohledu veřejnosti nad činností soudní moci.  

Nezanedbatelný krok směrem k větší transparentnosti rozhodovací praxe soudů učinil Ústavní 
soud ČR nálezem ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10, kterým zrušil ustanovení v § 11 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
co do slova „pravomocných“. Tím otevřel prostor pro přístup veřejnosti i k soudním rozhodnutím, 
která právní moci nenabyla. Nález však neovlivňuje okolnost, že i tato rozhodnutí budou 
zpřístupňována anonymizovaná. 

Soudy členských států anonymizaci běžně provádějí, a to obvykle nahrazením jména a příjmení 
fyzických osob iniciály, přičemž v některých případech obdobně postupují - nad rámec 
směrnicového práva - u názvů právnických osob. ESD (Soudní dvůr Evropské unie) jména, příjmení 
a názvy (obchodní firmy apod.) osob standardně uvádí, avšak   další údaje (kontaktní apod.) nikoli. 
Srovnatelné řešení uplatňuje ESLP, který k anonymizaci přistupuje jen ve zvláštních případech. 
 

16. 3. Veřejná dostupnost osobních údajů 

Pouhá skutečnost, že osobní údaje jsou veřejně dostupné (ať již „fakticky“, 
ze zákona nebo na podkladě vůle jejich subjektu), je nezbavuje právní ochrany a neovlivňuje jejich 
status ve smyslu čl. 2 písm. a) DPD.453 Jejich kvalifikace se totiž odvíjí z ústavně 
zaručeného práva na soukromí, a tedy nemůže být prostředky „jednoduchého“ práva eliminováno; 

                                                 
450 Výjimka náleží právním zástupcům účastníků.  
451 Analytická právní věta nálezu zní: Dle § 422 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud na žádost fyzické osoby 
rozhodnout, že některé z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v podání, nebudou v insolvenčním rejstříku veřejně 
přístupné. Výraz „insolvenční soud“ však nelze interpretovat tak, že o žádosti dle tohoto ustanovení je oprávněn rozhodovat 
vedoucí soudní kanceláře, který evidentně není součástí soudní moci ve smyslu čl. 4 Ústavy. Ústavně konformní interpretací § 422 
odst. 1 insolvenčního zákona je nezbytné dospět k závěru o nutnosti vydat rozhodnutí o žádosti v písemné formě a takové 
rozhodnutí náležitě a přesvědčivě odůvodnit. Pouze tak lze dostát ústavnímu imperativu vyplývajícímu z čl. 1 a čl. 2 odst. 3 Ústavy 
a čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
452 DERKA, Ladislav; KÜHN, Zdeněk. Je anonymizace publikovaných soudních rozhodnutí vskutku nutná? Jurisprudence. 2005, 
č. 1, s. 21-25. KÜHN, Zdeněk; BAŇOUCH, Hynek. O publikaci a citaci judikatury aneb proč je někdy judikatura jako císařovy 
nové šaty. Právní rozhledy. 2005, č. 13, s. 484-491. 
453  Article 29 Working Party. Opinion No 3/99 on Public sector information and the protection of personal data Contribution 
to the consultation initiated by the European Commission in its Green Paper entitled "Public sector information: a key resource 
for Europe". (COM (1998) 585, WP 20, 3. 5. 1999) s. 11. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1999/wp20en.pdf 
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zároveň však i ústavní právo uznává autonomii vůle, a tudíž nelze „direktivně“ vnucovat 
jednotlivci způsoby nakládání s vlastními údaji.  

DPD obsahuje některé výjimky v souvislosti s rejstříky zřízenými zákonem a sloužícími osobám, 
které na tom mají „legitimní zájem“; uvedené je však omezeno na registry typu katastru nemovitostí apod. 
K tomu srov. ustanovení čl. 18 DPD, která vyjímají subjekty osobních údajů z povinnosti předepsané 
prvým odstavcem, podle něhož členské státy stanoví, že správce nebo popřípadě jeho zástupce musí zaslat 
oznámení orgánu dozoru uvedenému v článku 28, a to před zahájením zcela nebo částečně 
automatizovaného zpracování nebo souboru těchto zpracování se stejným účelem nebo se 
souvisejícími účely. Dále srov. čl. 26 odst. 1 písm. f) DPD, podle něhož předání nebo předávání osobních 
údajů do třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu čl. 25 odst. 2, může být 
provedeno za podmínky, že … k předání dochází z veřejného rejstříku, který je na základě právních 
předpisů určen pro informování veřejnosti a je přístupný veřejnosti nebo jakékoli osobě, která osvědčí 
svůj právní zájem, pokud jsou v daném případě splněny právní podmínky tohoto přístupu. 

K respektování zásady minimality směřuje i povolení zpracování jen těch citlivých údajů, 
které jsou zveřejňovány samotným subjektem údajů očividně; citované ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. e) 
DPD je navíc nutné vykládat restriktivně, neboť jde o výjimku ze zákazu zpracování citlivých údajů (srov. 
níže). Ani z faktické dostupnosti e-mailové adresy na internetu nevyplývá, že je přípustné na ni zasílat 
nevyžádaná obchodní sdělení (spam); nezbytným základem je předchozí souhlas nebo jiný právem uznaný 
důvod. Odvolací soud v Paříži konstatoval, že shromažďování e-mailových adres z veřejného prostoru, 
jakým je internet, porušuje právo ochrany osobních údajů, jestliže se tak děje za jiným účelem než tím, 
pro který k jejich zveřejnění na internetu došlo.454  

Relativně nový fenomén představuje umísťování (mnohdy citlivých) osobních údajů na serverech 
sociálních sítí jako Facebook, Twitter nebo MySpace. Jak uvedl expert v oblasti internetové kriminality 
Karel Kuchařík: „Na těchto sítích je obrovské množství dat, která mohou být zneužita. Jde např. o citlivé 
osobní fotografie vhodné k vydírání, nebo o hesla, která mají lidé často shodná i pro další služby“.455 
Dalšími z četných rizik jsou například krádeže identity, phishing nebo pharming.456 Zatímco odcizená 
přístupová hesla bývají využita zpravidla bez prodlení, není pochyb, že kupř. obrazové a zvukové záznamy 
mohou být uplatněny se značným časovým odstupem. Ne všechna rizika vycházející ze sociálních sítí mají 
trestněprávní rozměr. Evropská komise poněkud „paternalisticky“ varovala uživatele před zneužitelností 
odtud získaných dat zaměstnavateli a reklamním průmyslem.457 Reálný základ upozornění je ovšem 
prokazatelný.458  
 

                                                 
454 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži (Cour d’Appel de Paris) ze dne 18. 5. 2005. La Cour d'Appel de Paris condamne un 
expéditeur de courriers électroniques non sollicités dont la CNIL avait dénoncé les agissements et qui avait été relaxé en première 
instance. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.cnil.fr/dossiers/internet-telecoms/actualites/browse/11/article/550/la-cour-
dappel-de-paris-condamne-un-expediteur-de-courriers-electroniques-non-sollicites-dont-la/ 
455 Facebook začali ve velkém využívat zločinci i policie. Vydáno 25. 5. 2009. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.novinky.cz/krimi/169528-facebook-zacali-ve-velkem-vyuzivat-zlocinci-i-policie.html 
456 Komise dospěla k následujícímu zjištění: Pod pojmem „krádež identity“ se všeobecně rozumí používání osobních 
identifikačních informací, např. číslo kreditní karty, jako nástroj ke spáchání jiných trestných činů. Ve většině členských států by 
byl pachatel pravděpodobně stíhán spíše za podvod či jiný možný trestný čin, než za krádež identity; přičemž podvod je 
považován za závažnější trestný čin. Krádež identity není jako taková v členských státech zákonně považována za trestný čin. Je 
často snadnější dokázat trestný čin krádeže identity, než trestný čin podvodu, takže by spolupráci v oblasti prosazování právních 
předpisů na úrovni EU prospělo, kdyby byla krádež identity zákonně považována za trestný čin ve všech členských státech. 
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě a evropskému Výboru regionů k obecné politice v boji proti počítačové 
kriminalitě. Odst. 3. 3. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0267:FIN:CS:HTML 
457 Statement by Vice-President Jacques Barrot on the occasion of Data Protection Day. IP/09/134. Vydáno 28. 1. 2009. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné 
z http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/134&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguag
e=en 
458 Srov. MORENO, Megan A.; PARKS, Malcolm R.; ZIMMERMAN, Frederick J.; BRITO, Tara E.; CHRISTAKIS, Dimitri A. 
Display of Health Risk Behaviors on MySpace by Adolescents: Prevalence and Associations. In Archives of Pediatrics and Adolescent 
Medicine. 2009, vol. 163, no. 1, s. 27-34. Dále též MORENO, Megan A.; VANDERSTOEP, Ann; PARKS, Malcolm R.; 
ZIMMERMAN, Frederick J.; KURTH, Ann; CHRISTAKIS, Dimitri A. Reducing At-Risk Adolescents' Display of Risk Behavior 
on a Social Networking Web Site. In: Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 2009, vol. 163, no. 1, s. 35-41.   
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17. Citlivé údaje 

Podle čl. 8 odst. 1 DPD členské státy zakáží zpracování osobních údajů, které odhalují rasový 
či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, 
jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života.459 Obecné pravidlo tedy stanoví, 
že zpracování citlivých údajů je zakázáno; odchylná řešení představují výjimku, se kterou se spojuje 
požadavek restriktivního výkladu. 

Samotný koncept citlivých údajů není přijímán bez výhrad. Lidskoprávní katalogy nezakotvují 
výslovně kategorii citlivých nebo speciálních údajů; s výjimkou Charty však neupravují explicitně 
ani ochranu osobních údajů, ale pracují s obecnějším pojmem soukromí. Britský Komisař pro informace 
konstatoval, že koncept citlivých údajů vychází z chybného předpokladu, neboť citlivost údajů je 
dána jejich kontextem, nikoli obsahem. Zákon z roku 1984 tuto speciální kategorii neobsahoval a na újmu 
práv občanů to nebylo.460   

Zpochybňování je představitelné rovněž co do výběru citlivých údajů dle hledisek blízkých 
antidiskriminačnímu právu, které není obecně uznáváno. O další posílení charakteristiky se v roce 2002 
pokusily Finsko, Rakousko, Spojené království a Švédsko návrhem na přeformulování zákazu zpracování 
citlivých údajů na zákaz zpracování údajů, které zahrnuje jakýkoli druh diskriminační praxe.461 
Naopak údaje ekonomické povahy – mnohdy pro jednotlivce významnější – stojí mimo dosah 
této úpravy. Pouze některé členské státy stanovily zvláštní omezení též pro zpracování údajů ohledně 
schopnosti splácet úvěry (kupř. Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Portugalsko a Řecko).  

Dalším problematickým opomenutím, souvisejícím s menším rozšířením technologií způsobilých 
zjistit, kde se určitá osoba v konkrétním okamžiku nachází, v době přípravy DPD (GPS, mobilní telefony, 
Wi-Fi sítě, RFID apod.), představují lokalizační údaje. Návrh na odpovídající rozšíření postrádá rovněž 
Stanovisko WP 29 k používání lokalizačních údajů se zřetelem ke službám s přidanou hodnotou 
z listopadu 2005.462 Uznává však, že tyto údaje jsou mnohdy „velmi citlivé“, a doporučuje 
nejpozději do dvou měsíců od jejich vytvoření provést anonymizaci. 

Z nerespektování pravidel pro zpracování lokalizačních údajů vyvodil procesní důsledky například 
francouzský Kasační soud v rozhodnutí ze dne 6. 4. 2004, kdy neuznal výpověď danou zaměstnanci, 
který odmítl užívat kartu umožňující kontrolu příchodů a odchodů. Soud konstatoval, že jelikož 
předmětný monitorovací systém nebyl ohlášen francouzskému úřadu pro ochranu osobních údajů 
(CNIL), takto opatřené důkazy jsou procesně nepřípustné.463  

Specifickým tématem je DRD. Úpravy členských států implementující tuto směrnici ukládají 
povinným osobám (poskytovatelům veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
nebo veřejných komunikačních sítí) uchovávat provozní údaje a lokalizační údaje a související údaje 
nezbytné k identifikaci účastníka nebo uživatele. Z těchto informací lze sestavit podrobný profil 
jednotlivce, a to do značné míry včetně predikce jeho chování.464  

Oproti tomu, některé právní řády strukturují pojem osobní údaj do více kategorií, 
než předpokládá DPD. Estonský zákon vymezuje tripartici osobních údajů: osobní údaje, citlivé osobní 
údaje a soukromé osobní údaje.465 Italský zákon zakotvuje speciální kategorii soudních údajů.466 Maďarský 
zákon počítá se zvláštními údaji a trestněprávními osobními údaji.467  

                                                 
459 Srov. čl. 6 belgického zákona, § 7 dánského zákona, francouzský zákon č. 78-17 v čl. 8, v rozhodných souvislostech jsou 
významná ustanovení § 3 odst. 9, § 4d odst. 5 a § 28 odst. 6 německého spolkového zákona a § 13 švédského zákona. Poukazuje-
li DPD na „rasový“ původ, přejímá pojem neodborný; ze sociálněvědních hledisek by bylo namístě spíše užití termínu příslušnost 
k populaci apod. 
460 Data Protection Act 1998: Post-Implementation Appraisal. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dca.gov.uk/ccpd/dparev.htm 
461 The 2002 Proposals for Amendment of the Data Protection Directive (95/46/EC), made by Austria, Finland, Sweden and the 
United Kingdom - Explanatory Note. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.dca.gov.uk/ccpd/dpdamend.htm 
462 Article 29 Working Party. Opinion on the use of location data with a view to providing value added services (2130/05/EN, 
WP 115, listopad 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp115_en.pdf 
463 01-45.227 Arrêt n° 944 du 6 avril 2004 Cour de cassation – Chambre sociale. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_no_1063.html 
464 EAGLE, Nathan; PENTLAND, Alex Sandy. Eigenbehaviors: Identifying Structure in Routine. Behavioral Ecology and 
Sociobiology. 2009, no. 63, s. 1057-1066. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://reality.media.mit.edu/pdfs/eigenbehaviors.pdf 
465 § 4 Personal Data Protection Act. Passed 12 February 2003. (RT1 I 2003, 26, 158). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X70030&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=data
%2BprotectionLink 
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Směrnicová definice zahrnuje též informace se vzdálenější vazbou 
k podoblasti jednotlivcova soukromí pokládané za citlivou. Ve Francii je zmiňovaná nepřímá identifikace 
(zahrnující kupř. souvislost mezi gastronomickými zvyklostmi a náboženských vyznáním) výslovně 
přiřazena problematice citlivých údajů. Za zaznamenání stojí, že některé právní řády (Finsko, Irsko, 
Rakousko, Řecko, Spojené království a Spolková republika Německo) pojem citlivý údaj nedefinují 
s použitím výrazu „odhalující“, nýbrž uvažují „údaje o“; tím je ovšem naznačena užší vazba k subjektu 
údajů, z níž by měl vyplývat závěr, že ty informace, které slouží pouze k nepřímé 
identifikaci charakteristik podle čl. 8 odst. 1 DPD, citlivý údaj nepředstavují.  

„Nepřímou identifikovatelnost“ mohou v některých případech chtít omezovat samotní 
zaměstnavatelé, kupříkladu kvůli předpokládaným názorům zákazníků. Pohybují se na tenkém ledě 
kvůli riziku střetu s antidiskriminačním právem, avšak   ani zde nejsou bez šance. Příkladem je rozhodnutí 
ve věci Kara v. Spojené království, kde EKLP konstatovala, že soudy nepochybily aprobováním postupu 
zaměstnavatele, který zakázal svému zaměstnanci nosit ženské oblečení; neopomenula přitom zdůraznit, 
že se toto opatření týkalo jen pracovní doby.468 

K otázce nepřímé identifikovatelnosti citlivých údajů lze poukázat též na stanovisko WP 29, dle 
kterého je zakázáno provádět videodohled za účelem zjišťování rasového původu zobrazených osob, 
jejich náboženství nebo politických názorů, členství v odborové organizaci nebo sexuálního chování.469 
Zdrojem informací o správní praxi členských států je též studie Britského institutu pro Mezinárodní 
a srovnávací právo.470 Samotnou okolnost, že ze zobrazení osoby (kupř. fotografie na kartě zaměstnance) 
je zřetelná charakteristika ve smyslu čl. 8 odst. 1 DPD, pokládá za dostatečný důvod pro úsudek, že se 
jedná o citlivý údaj směrnice nizozemského ministerstva spravedlnosti, zatímco belgický a švédský úřad 
pro ochranu osobních údajů kladou důraz na širší souvislosti (zejména prvotní účel tohoto vyobrazení).471 

Lze shrnout, že citlivé údaje jsou směrnicí vymezeny nikoli v úplnosti, protože nezahrnují 
ekonomické a lokalizační údaje a nedoceňují problematiku vytváření profilů jednotlivce na základě 
„běžných“ osobních údajů. Upřesnění by si též zasloužilo určení údajů nepřímo identifikujících „citlivé“ 
charakteristiky. Naznačené rozšíření by však učinilo definici citlivých údajů prakticky bezbřehou, což by 
znamenalo přinejmenším dodatečné administrativní náklady. Lze přisvědčit názoru, že pravidla obsažená 
v DPD (a ji implementujících zákonech členských států) by měla být aplikovatelná právě tehdy, je-li ve hře 
reálná hrozba pro ochranu soukromí. To platí tím spíše pro zvláštní kategorii citlivých údajů. Současně 
můžeme předpokládat, že naznačená změna DPD by zvýšila nároky na správce údajů, ale též úřady 
pro ochranu osobních údajů, neboť posouzení proměnlivých souvislostí, z něhož se míra „citlivosti“ 
údajů odvíjí, nepředstavuje snadný úkol. Dále se problematikou zpracování citlivých údajů zabývá 
kapitola 20.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
466 Čl. 4 odst. 1 písm. e) Italian Personal Data Protection Code. Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.dataprotection.it/codice_privacy_english.htm 
467 Čl. 2 odst. 2 a 3 Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and Public Access to Data of Public Interest [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://abiweb.obh.hu/dpc/index.php?menu=gyoker/relevant/national/1992_LXIII 
468 Rozhodnutí EKLP ze dne 22. 10. 1998 ve věci Kara v. Spojené království, stížnost č. 36528/97. 
469 Article 29 Working Party. Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance. 
(11750/02/EN, WP 89, 11. 2. 2004) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_en.pdf 
470 The Implementation of Directive 95/46/EC to the Processing of Sound and Image Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/biiclstudy-soundimage_en.pdf 
471 Tamtéž, k nizozemskému řešení s. 40, ohledně Belgie a Švédska srov. s. 12 a 50 a násl. 
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18. K některým subjektům práva ochrany osobních údajů472 

18. 1. Správce a zpracovatel 

18. 1. 1. Vymezení pojmů správce a zpracovatel 

DPD v čl. 2 písm. d) a e) vymezuje pojmy správce údajů a zpracovatel údajů následovně: 
„Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný 
subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účel 
a prostředky zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství 
(Unie), je možné určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států 
nebo Společenství (Unie). „Zpracovatel“ je definován coby fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné 
moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 
 

18. 1. 2. Pojem správce 

Definice obsažená v DPD, dle které správce určuje „prostředky a účel“, byla zákony členských 
států převzata doslovně nebo jde o parafrázi bez významového posunu.473 

Pokud jde o první část definice (subjekt, který ... určuje účel a prostředky zpracování osobních 
údajů), implementační úpravy do dikce zvolené směrnicí nezasahují. Obsahovou odlišnost oproti DPD 
nelze dovodit ani z nahrazení slovního spojení „účel a prostředky“ jinými výrazy jako je tomu v případě 
Itálie a Spojeného království (pojem „prostředky“ je nahrazen „metodami“, resp. „způsobem“), 
Řecka („rozsah a způsob“), Irska („obsah a použití“) a Rakouska (správce určuje „účely“ zpracování).474 
 Jazykovým vyjádřením (ale rovněž pouze jím) se více liší zákony Spolkové republiky 
Německo a Finska. Německý zákon za správce pokládá subjekt, který shromažďuje, zpracovává a používá 
osobní údaje pro sebe samého nebo toto činí prostřednictvím někoho dalšího (tzn. zpracovatele).475 
Finský zákon definuje správce jako osobu (osoby), 1/ pro kterou je rejstřík vytvořen a která je 
pověřena určovat použití souboru 2/ nebo která je správcem určen zákonem.476  

Divergentnější je implementace pravidla určení správce právem členského státu nebo EU 
v návaznosti na určení účelu a prostředků zpracování právními a správními předpisy. 
V této souvislosti „obecné“ zákony o ochraně osobních údajů odkazují na speciální úpravu (Francie), resp. 
stanovují vlastní pravidla, srov. španělský zákon, podle kterého odpovědné osoby budou zveřejněny 
v úředním věstníku pro každý veřejnoprávní rejstřík.477 
 

18. 1. 3. Společní správci 

Formulací „samostatně nebo společně s ostatními“ směrnice uznává možnost existence 
společných správců. V ekonomickém prostředí, které se vyznačuje přítomností obchodních společností 
s celosvětově rozvětvenou organizační strukturou je v některých případech sporné určit, zda určitá 
organizační jednotka je nebo není celkem, který ve smyslu čl. 2 písm. d) DPD „určuje účel a prostředky 
zpracování osobních údajů“.  

                                                 
472 Samotným subjektem údajů a institucionálním rámcem ochrany osobních údajů se zabývají jiné části práce. 
473 Je samozřejmé, že musíme rozlišovat mezi správou osobních údajů vykonávaných právnickou osobou a správou právnické 
osoby samotné coby kategorií z oblasti společenstevního práva. K uvedenému srov. vymezení pojmu corporate governanace 
v připravovaném zákoně o obchodních korporacích. Správa obchodních společností a družstev (corporate governance) [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/konkretni-zmeny/sprava-
obchodnich-spolecnosti-a-druzstev.html 
474 § 4 odst. 1 písm. f) Italian Personal Data Protection Code. Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.dataprotection.it/codice_privacy_english.htm. Resp. část 1, § 1 odst. 1 písm. d) Data Protection Act 
1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_2. Dále též čl. 2 písm. g) 
řeckého zákona, § 1 odst. 1 irského zákona a § 4 odst. 4 rakouského zákona. 
475 § 3 odst. 7 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf  
476 § 3 odst. 4 Personal Data Act (523/1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM 
477 Čl. 20 odst. 2 písm. f) Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.agpd.es/portalwebAGPD/english_resources/regulations/common/pdfs/Ley_Orgaica_15-99_ingles.pdf 
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 Kuner dvě kritéria posouzení, zda organizační jednotka je správcem údajů.478 Zaprvé, zda je 
příslušná entita dostatečně zahrnuta do zmiňovaného „určování účelu a prostředků zpracování osobních 
údajů“. Citovaný autor odkazuje na Zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů spolkové země 
Hessensko z roku 2001, podle kterého omezení působení jen na technickou podporu databáze naznačuje 
status zpracovatele údajů, a oproti tomu pravomoc jít nad rámec řečeného naznačuje, že jde o správce 
údajů.479  

Zadruhé, zda existuje více správců. Vyjdeme-li z příkladu obchodní společnosti se sídlem 
v některém z členských států EU a se sítí poboček v dalších členských státech, kdy pobočky mají vlastní 
databáze, které splývají s hlavní databází umístěnou v ústředí, neboť jsou centrálně přístupné 
prostřednictvím internetu, nabízí se řešení, že správcem bude „mateřská“ společnost i jednotlivé pobočky; 
tyto pobočky se totiž podílejí na správě svých databází, přičemž mateřská společnost vykonává správu nad 
celou databází. Právo bude použitelné při zpracování hlavní databáze a právo členského státu bude 
dopadat na zpracování údajů obsažených v „místní“ (detašované) databázi vedené organizační složkou. 
Uplatní se tedy institut společné správy. Tito správci nesou společnou odpovědnost ve vztahu k subjektu 
údajů. Byť nelze přehlédnout, že se pohybujeme v terénu správního práva, nabízí se jistá analogie 
s institutem dlužnické solidarity podle práva občanského; metodou právní regulace je blíže § 250 zákona č. 
13/1993 Sb., celního zákona, ve znění účinném do 30. 4. 2004.  

 

18. 1. 4. Pojem zpracovatel 

Právní řády členských států definici pojmu zpracovatel převzaly bez významnějších změn; za ně 
nelze považovat demonstrativní výčet naznačující, kdo může být zpracovatelem, či upozornění, 
že zpracovatelem není zaměstnanec, ani vymezení možnosti plurality zpracovatelů. Za zaznamenání stojí, 
že francouzský zákon používá pojmu zpracovávajícího jednatele (sous-traitant) ve své definici příjemce.480 
Německý zákon rozlišuje mezi zpracováním údajů pro sebe samotného (kdy je zpracovatel zároveň 
správcem) nebo na podkladě instrukcí.481  

   

18. 1. 5. Právní vztah mezi správcem a zpracovatelem 

Pokud není možné spolehlivě stanovit, kdo je správce a kdo zpracovatel, pak logicky 
nelze ani stanovit, kdo nese jaké povinnosti. Většinu povinností DPD ukládá správci. Ten musí činit 
právní kroky, jakými jsou oznámení zpracování údajů dotčeným subjektům údajů, registrace zpracování 
údajů úřady pro ochranu osobních údajů, převzetí odpovědnosti za porušování ochrany osobních údajů 
atd. Angažování zpracovatele správce nezbavuje povinností dohlížet na opatření týkající se ochrany 
osobních údajů při jejich zpracování. S tím souvisí, že zpracovatelé podléhají instrukcím správce. Situaci, 
kdy zpracovatel pokládá předmětné instrukce za protizákonné, řeší německý zákon povinností 
toto stanovisko správci oznámit.482 Za zaznamenání stojí čl. 12 odst. 4 španělského zákona o ochraně 
osobních údajů, který stanoví, že pokud zpracovatel překročí svá oprávnění, bude považován 
za správce.483 Úloha zpracovatelů je tomu odpovídajícím způsobem omezena, přičemž mají řídit pokyny 
správce. Zpracovatel osobních údajů se musí především řídit instrukcemi správce a přijmout adekvátní 

                                                 
478 KUNER, Christopher. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání, Oxford : Oxford University 
Press, 2007. s. 71. 
479 Hessischer Landtag. Drucksache 15/4659, 26. 11. 2002, § 7.2. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://starweb.hessen.de/cache/DRS/15/9/04659.pdf 
480 Čl. 3 odst. 2 a čl. 35 Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à 
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004) [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/ 
481 § 3 odst. 7 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
482 § 35 Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/. Dále srov. § 11 odst. 3 Federal Data Protection Act (BDSG) 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
483 § 12 odst. 4 Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.agpd.es/portalwebAGPD/english_resources/regulations/common/pdfs/Ley_Orgaica_15-99_ingles.pdf 
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bezpečnostní opatření. S tím koresponduje, že za porušení norem odpovídají zpravidla správci (k tomu 
srov. čl. 23 DPD, podle kterého členské státy stanoví, že kdokoli, kdo byl poškozen neoprávněným 
zpracováním nebo jinou činností neslučitelnou s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení 
této směrnice, má právo na náhradu utrpěné škody od správce). On-line prostředí poskytuje dostatečný 
prostor pro pohotové změny právních vztahů mezi účastníky zpracování, které umožňují optimalizovat 
procesy zpracování údajů tak, že se sníží riziko, že bude vůbec kdo volán k odpovědnosti.484 Předání údajů 
zpracovateli se má uskutečnit na podkladě smlouvy o zpracování údajů – též nazývané jako smlouva podle 
čl. 17 – mezi správcem a zpracovatelem, která musí obsahovat nezbytné náležitosti předepsané v čl. 17 
DPD. Tuto smlouvu je třeba lišit od smlouvy týkající předávání osobních údajů, které jsou předmětem 
zpracování nebo které mají být předmětem zpracování po předání, do třetích zemí (srov. čl. 25-26 DPD). 
Některé členské státy požadují zachytit vymezení práv a povinností mezi správcem a zpracovatelem 
smlouvou v písemné formě, resp. vydaly v návaznosti na čl. 17 DPD vlastní standardizované vzorové 
smlouvy a srovnatelný dokument vytvořil též Evropský výbor pro standardizaci (CEN).485  
 

18. 2. Třetí osoba 

Podle čl. 2 písm. f) DPD míní „třetí osobou“ fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné 
moci, agenturu nebo jakýkoli jiný subjekt jiný než subjekt údajů, než správce, než zpracovatel a než osoby 
přímo podléhající správci nebo zpracovateli, které jsou oprávněny ke zpracování údajů. Rovněž zde není 
významnějších odlišností mezi právními řády členských států.  

Lucemburský zákon k definici doslovně převzaté ze směrnice dodal, že ve veřejném sektoru jsou 
považovány za třetí osoby ministerstvo, Úřad civilní služby, veřejné instituce, úřad distriktu nebo veřejná 
služba odlišné od správce nebo zpracovatele. 486 Britský zákon hovoří o osobách autorizovaných 
ke zpracování údajů pro správce nebo zpracovatele, což je osoba přímo podléhající 
správci nebo zpracovateli.487 Rakouský zákon rozlišuje mezi dvěma typy zpřístupnění (Übermittlung 
a Überlassung, a to ve vztahu k třetí osobě, resp. zpracovateli údajů).488 Německý zákon pokládá 
zpracovatele mimo EHP za třetí osoby a klade na ně z tohoto důvodu přísnější požadavky.489 Další 
dichotomii stanovuje italský zákon, který rozlišuje, zda třetí osoba je či není identifikována, 
a v návaznosti na to užívá pojmů comunicazione a diffusione).490 

ESD rozsudkem ve věci Bodil Lindqvist označil za zpracování osobních údajů jejich umístění 
na webové stránky; otázkou, kdy se současně jedná o předání do třetích zemí, se zabývá práce níže.491 
Předávání osobních údajů správcem třetím osobám je přípustné jen za podmínek vymezených DPD 
a zákony členských států. Na správce údajů přitom dopadají informační povinnosti předvídané čl. 10 
a čl. 14 písm. b) DPD. Současně platí, že předávání osobních údajů třetím stranám představuje formu 
zpracování, což znamená, že nemůže být uskutečněno bez právního podkladu.  

Předávání údajů mezi společnostmi s vlastní právní subjektivitou v rámci jedné podnikatelské 
skupiny (a to i v rámci jednoho členského státu) bude předávání údajů třetí osobě představovat. Jde-

                                                 
484 Ke komplexnímu outsourcingu srov. NAGEL, Trevor W.; MURPHY, Michael T. Structuring Technology Outsourcing 
Relationships: Customer Concerns, Strategies And Processes. International Journal of Law and Information Technology. 1996, vol. 4, no. 
2, s. 151, 153. PHILIPS, Jeremy. Outsourcing of IP office functions: no longer a joke. Journal of Intellectual Property Law & Practice. 
2010, vol. 5, no. 6, s. 389. 
485 Ke vzorové smlouvě navazující na čl. 17 DPD srov. Standard form contract to assist compliance with obligations imposed by 
article 17 of the Data Protection Directive 95/46/EC (and implementation guide). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/DPP/CWA15292-00-2005-May.pdf 
486 Čl. 2 písm. q) Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0131/a131.pdf 
487 Část VII, § 70, odst. 1, Data Protection Act 1998, dle kterého “third party”, in relation to personal data, means any person 
other than (a) the data subject, (b) the data controller, or (c) any data processor or other person authorised to process data for the 
data controller or procesor. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_8. 
488 § 12 odst. 1 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1999_1_165/ERV_1999_1_165.pdf 
489 § 3 odst. 8 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
490 Čl. 4 odst. 1 písm. a) Italian Personal Data Protection Code. Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.dataprotection.it/codice_privacy_english.htm 
491 Na první otázku je tedy třeba odpovědět tak, že úkon, který spočívá v tom, že se na internetové stránce odkáže na různé 
osoby, které jsou identifikovány buď svým jménem, nebo jinými prostředky, například telefonním číslem nebo údaji o pracovních 
poměrech a zálibách, je „zcela nebo částečně automatizovaným zpracováním osobních údajů“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 DPD. Srov. 
rozsudek ESD ze dne 6. 11. 2003, C-101/01, Bodil Lindqvist, Recueil, s. I-12971. 
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li o pohyb osobních údajů v rámci sítě poboček a organizačních složek (inkorporovaných do struktury 
jediné obchodní společnosti), o jejich předávání třetí osobě zpravidla nepůjde.  
 Výše zmiňované povinnosti se uplatní tehdy, pokud dochází k předávání osobních údajů do sféry 
subjektu, který je sám správcem údajů. Ve většině případů je příjemce (např. dceřiná společnost) 
správcem, alespoň co do některých takto nabytých údajů. Místní pobočka může kupříkladu určovat 
způsoby a účely zpracování údajů o svých zaměstnancích, a to v souvislosti se mzdovým účetnictvím 
apod. Je-li tomu tak, bude k předání údajů jinému správci třeba právního základu předvídaného směrnicí.  
 

18. 3. Příjemce 

Podle čl. 2 písm. g) DPD je „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterým jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu; 
orgány, které mohou získávat údaje v rámci zvláštního šetření, však nejsou považovány za příjemce.  

Problematické je, že DPD vylučuje orgány, které mohou získávat údaje v rámci zvláštního šetření. 
K převzetí tohoto normativního řešení některé členské státy nepřistoupily. 
 

18. 4. Osoba pověřená ochranou údajů  

Institut „osoby pověřené ochranou údajů“ slouží ke zjednodušení nebo eliminaci oznamovací 
povinnosti správce údajů vůči orgánu dozoru (čl. 18 odst. 2 a čl. 21 odst. 2 DPD). K vytvoření 
odpovídající tlaku na osobu pověřenou ochranou údajů, aby zastávala svoji normativně předvídanou roli, 
však nepřispívá to, že na jedné straně měla by co možná nejobjektivněji správci údajů radit a na straně 
druhé se po ní nepožaduje, aby orgán dozoru o nezákonných činnostech informoval.  

Institut osoby pověřené ochranou údajů byl směrnicí převzat z německého práva. Podle 
tamějšího zákona je pověření osoby povinné u organizace provádějící zpracování osobních údajů 
automatizovanými prostředky (s výjimkou soukromé do 9 zaměstnanců), resp. u organizace s alespoň 20 
zaměstnanci, zpracovávající osobní údaje výlučně neautomatizovaně (manuálně). Vždy (bez ohledu počet 
zaměstnanců) se však tento institut uplatní u organizací provádějící operace podléhající předběžné 
kontrole nebo v případě profesionálního zpracování za účelem transferu či anonymizovaného transferu.492 
Zákon též vymezuje odborné požadavky na pověřenou osobu, která nemusí být zaměstnancem a zajišťuje 
– souhrnně řečeno – dohled nad zpracovatelskými operacemi, včetně technické a personální stránky věci. 
Institut se mimo Spolkovou republiku Německo až na výjimky rozsáhleji neuplatnil. Ve francouzském 
právním řádu dopadá na podnikatele v oblasti sdělovacích prostředků povinnost ustanovit osobu 
odpovědnou za jednání s CNIL.493 V Nizozemsku může být osoba pověřená ochranou údajů 
ustanovena též pro celé odvětví.494  

                                                 
492 § 4f odst. 1 – 2 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
493 Čl. 67 odst. 2 Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à 
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004) [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/. Obecně institut pověřené osoby (correspondant à 
la protection des données personnelles) upravuje čl. 22 odst. 3 téhož zákona.  
494 Čl. 62 Personal Data Protection (Wet bescherming persoonsgegevens). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dutchdpa.nl/downloads_wetten/wbp.pdf 
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19. Zpracování osobních údajů 

19. 1. Pojmy zpracování a automatizované zpracování 

Podle čl. 2 písm. b) DPD „zpracování osobních údajů“ zahrnuje jakýkoli úkon nebo soubor 
úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 
shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, 
vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, 
srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace. Citovaná definice zahrnuje všechny 
proveditelné operace s osobními údaji; do právních řádů členských států byla převzata bez podstatnějších 
změn.  

Směrnice se podle svého čl. 3 odst. 1 vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování 
osobních údajů, jakož i na neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v rejstříku 
nebo do něj mají být zařazeny. Absenci definice pojmu „automatizovaný“ lze rozumět coby výrazu úsilí 
o dosažení technologické neutrality. Pokud jsou zákony formulovány obecně, práce soudce se 
od činnosti zákonodárce odlišuje jen nevýznamně. V praxi zpravidla není pochyb, že počítačové – tedy 
nejběžnější – zpracování je automatizované.  

V případech, kdy automatizované zpracování neprobíhá (zejm. tam, kde jsou informace 
zachyceny „na papíře“), bude nezbytné určit, zda je dána požadovaná věcná vazba k rejstříku ve smyslu 
čl. 2 písm. c) DPD, tj. v zásadě uspořádanost (strukturovanost) souborů.495  
 Ve věci Durant v. Financial Services Authority britský Odvolací soud konstatoval, že osobní údaje 
zpracované neautomatizovaně (manuálně) podléhají stejnému režimu jako údaje zpracované 
automatizovaně jen tehdy, pokud je u nich zajištěna „ekvivalentní“ možnost přístupu k osobním 
údajům.496 Tímto pojetím se na jedné straně opouští nutnost, aby se správce údajů namáhavě 
a často bezvýsledně „probíral“ spisy vedenými v listinné podobě, na straně druhé subjekt údajů 
často ztrácí možnost přístupu k těmto údajům, neboť „ekvivalence“ je reálná jen ojediněle. Podle 
Kunera jde o pragmatické vymezení, které vylučuje disproporční zátěž dopadající na správce údajů 
spočívající v pracném vyhledávání ve „stozích“ listin; současně však varuje obchodní společnosti před tím, 
aby se pokoušely dovolávat této interpretace mimo Spojené království.497  
 

19. 2. Rejstřík osobních údajů 

Podle čl. 2 písm. c) DPD se „rejstříkem osobních údajů“ rozumí jakýkoli uspořádaný soubor 
osobních údajů přístupných podle určených kritérií, ať již je tento soubor centralizován, decentralizován 
nebo rozdělen podle funkčního či zeměpisného hlediska. Lze dodat, že rejstříky mohou mít formu 
manuální nebo automatizovanou.498  Většina členských států převzala tuto definici doslovně, popř. se 
zjednodušením vynecháním přívlastků „centralizovaný“, „decentralizovaný“ nebo „rozdělený“. Rejstřík se 
musí týkat více než jedné osoby a měl by se vyznačovat jistým stupněm stabilní struktury. 

Rakouský předpis upřesňuje, že rejstřík musí být přístupný podle alespoň jednoho kritéria.499 
Britský zákon uvažuje o souboru údajů, které jsou „strukturovány, ať již podle jednotlivců nebo podle 
kritérií vztahujících se k jednotlivcům, a to takovým způsobem, že specifické informace týkající se 
konkrétního jednotlivce jsou rychle dostupné“.500 Britský Komisař pro informace dospěl k závěru, 

                                                 
495 Rejstřík je jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů přístupných podle určených kritérií, ať již je tento soubor centralizován, 
decentralizován nebo rozdělen podle funkčního či zeměpisného hlediska. 
496 Rozsudek Odvolacího soudu ve věci Durant v. Financial Services Authority, Case No: B2/2002/2636. Neutral Citation No: 
[2003] EWCA Civ 1746. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.interpretconsulting.com/RIPA/Cases/Durant-v-FSA.pdf. 
497 KUNER, Christopher. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání, Oxford : Oxford University 
Press, 2007. s. 99. 
498 Německý spolkový zákon definuje manuální rejstříky coby soubory osobních údajů, které jsou organizovány v podobně 
strukturovaných částech a které mohou být zpřístupněny nebo zhodnoceny podle specifických kritérií. Federal Data Protection 
Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
499 Čl. 2, § 4 odst. 6 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1999_1_165/ERV_1999_1_165.pdf 
500 Část 1, § 1 odst. 1 Data Protection Act 1998: “relevant filing system” means any set of information relating 
to individuals to the extent that, although the information is not processed by means of equipment operating automatically in 
response to instructions given for that purpose, the set is structured, either by reference to individuals or by reference 
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že předmětná definice (vedená zřejmě snahou s požadavky na správce údajů nezacházet dále než odpovídá 
„minimu“ požadavkům DPD) je obtížně aplikovatelná v praxi. Jde údajně o doklad toho, že poněkud 
podrobnější definice by byla lepší úpravou. Takto mohou někteří správci údajů přijímat 
z opatrnosti zbytečná opatření. Komisař pro informace konstatoval, že správci údajů by měli mít 
dostatečný prostor k uvážení, jak mohou údaje (v manuálních rejstřících) ovlivnit či poškodit jednotlivce 
a jaké riziko tohoto poškození je rozumně očekávatelné.501  

Relativně samostatnou kapitolu představují veřejnoprávní evidence. Jejich roztříštěnost na straně 
jedné znamená (při předpokladu stejné úrovně bezpečnostních opatřeních jako u databáze integrované) 
omezení rozsahu škod v případě neoprávněného přístupu do tohoto rejstříku, na straně druhé změny 
osobních údajů znamenají nepřiměřenou zátěž pro jejich subjekty ve formě 
nutnosti opakovaného oznamování změn jednotlivým správním orgánům.502   
 

19. 3. Oprávněné zpracování údajů 

Čl. 7 stanoví podmínky kvalifikace zpracování osobních údajů za oprávněné. Zatímco v pořadí 
první kritérium se odvíjí z volního aktu subjektu údajů, další mají k projevu vůle vztah zprostředkovaný 
[písm. b)] nebo presumovaný [písm. d)], či se týkají právních povinností či kompetencí správce [písm. c) 
a e)]. Pod písm. f) uvedený parametr hledá průnik oprávněných zájmů – a to i v rovině ústavněprávní – 
správce a subjektu údajů.  

Jmenovitě jsou předpoklady zákonnosti zpracování následující: a) subjekt údajů nezpochybnitelně 
udělil souhlas; b) je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, kde je subjekt údajů jednou ze stran, 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu; c) je nezbytné 
pro splnění právní povinnosti, které podléhá správce; d) je nezbytné pro zachování životně důležitých 
zájmů subjektu údajů; e) je nezbytné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je pověřen správce nebo třetí osoba, které jsou údaje sdělovány; a konečně f) je nezbytné 
pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje sdělovány, 
za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu 
podle čl. 1 odst. 1 DPD. 
 

19. 4. Souhlas se zpracováním 

19. 4. 1. Pojem souhlasu 

Za jistých okolností je možné vyloučit aplikovatelnost Úmluvy dohodou. Pro toto omezení se 
ovšem uplatní obdobná kritéria jako pro omezení na pokladě zákona, tj. nezbytnost a přiměřenost 
(ve vztahu ke sledovanému cíli). Ne všechna práva garantovaná Úmluvou jsou smluvně vylučitelná. Vedle 
tzv. tvrdého jádra lidských práv jde kupř. o právo být slyšen coby součást práva na spravedlivý proces dle 
čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Ochrana soukromí však do této „privilegované“ skupiny nespadá. 

Zatímco u jiných (a to ještě jen některých, viz výše) lidských práv přichází do úvahy jejich smluvní 
omezení („zúžení“), ohledně práva na ochranu soukromí ve smyslu čl. 8 Úmluvy může – v určitých 
situacích – samotná smlouva vymezit rozsah pojmu soukromí. V této souvislosti je významné rozhodnutí 
Halford v. Spojené království uznávající „upozornění“ zaměstnavatele na odposlech telefonu coby 
kritérium určující legitimní očekávání uživatele telefonu.503 Omezení soukromí na podkladě souhlasu je 
však přípustné toliko ve specifikovaném rozsahu a ad hoc, tj. nikoli obecně a neodvolatelně.504 Limity 

                                                                                                                                                         
to criteria relating to individuals, in such a way that specific information relating to a particular individual is readily accessible. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_2 
501 KORFF, Douwe. EC study on implementation of data protection directive. Comparative summary of national laws, 2002. [cit. 2011-06-20]. s. 
19. Dostupné z http://www.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-
comparativestudy_en.pdf. 
502 K tomu srov. zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, (v průběhu předchozích diskusí označovaný též coby zákon 
o centrálních registrech) předvídající zřízení základních registrů, kterými mají být registr územní identifikace a katastru 
nemovitostí, registr obyvatel, registr obchodních společností, živnostníků, úřadů nebo občanských sdružení a registr 
práv a povinností. Tyto registry mají umožnit sdílení údajů mezi orgány veřejné správy.  
503 Rozsudek ESLP ze dne 25. 6. 1997 ve věci Halford v. Spojené království, stížnost č. 20605/92. 
504 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář, 2. díl. Práva a svobody. 2. vydání. Praha : Linde, 1999. s. 
112-113. 
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vyplývající z principu férovosti se tedy uplatní již při získávání souhlasu podle čl. 7 písm. a) DPD.505 DPD 
definuje v čl. 2 písm. h) souhlas subjektu coby jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým 
subjekt údajů dává své svolení k tomu, aby osobní údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování.506 
Základní vymezení souhlasu se obsaženo též v čl. 9 DPEC. WP 29 konstatovala, že platnost souhlasu 
předpokládá splnění čtyř kritérií; souhlas musí být: 1. jasným a jednoznačným výrazem vůle, 2. dán 
svobodně, 3. specifický a 4. informovaný.507 Souhlas subjektu údajů (má-li být právním podkladem 
zpracování) musí samotnému zpracování předcházet a vychází se z toho, že nebyl udělen k dalšímu 
zpracování (k jinému účelu než původnímu). Významem institutu souhlasu se právo ochrany osobních 
údajů vyčleňuje ze subdisciplín správního práva, kde se uplatňuje vertikální metoda právní regulace, a též 
požadavky na souhlas (coby svobodný, výslovný a vědomý projev vůle) přibližují tento soubor norem 
civilistickému terénu.  

Souhrnně lze konstatovat, že z hlediska implementace směrnicového vymezení souhlasu neexistují 
velké rozdíly; vybočuje Itálie a Spolková republika Německo požadavkem na písemnou formu (navíc 
v posléze jmenovaném případě musí být pro sekundární zpracování zřetelně odlišitelný od původně 
uděleného) a na straně druhé pak Británie širšími možnostmi uznání implicitního souhlasu a výraznějším 
zřetelem ke konkrétním okolnostem jeho udělení. Formulační odlišnosti mezi normami členských států 
postrádají zásadnější praktické dopady.508  

Podle německého zákona o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů musí 
být dán „písemně“, což v těchto souvislostech znamená „v listinné podobě“.509 Uvedené omezení se 
neuplatní v oblasti elektronických komunikací, k tomu srov. německý zákon o ochraně osobních údajů 
v souvislosti s telekomunikačními službami, který za určitých podmínek připouští poskytnutí souhlasu 
elektronickou formou. Ustanovení jeho § 4 odst. 2 – 3 stanoví, že elektronicky poskytnutý souhlas udělený 
v souvislosti s telekomunikačními službami musí být: 1/ dán nedvojznačným (jednoznačně) a záměrným 
(deliberate) jednáním uživatele, 2/ zaznamenán a 3/ kdykoli přístupný pro uživatele. Je tedy přípustný 
souhlas udělený prostřednictvím internetu a e-mailu.510 Touto zákonnou úpravou se odstraňuje 
nejistota provázející předchozí normativní řešení, u nějž byl podle některých názorů souhlas poskytnutý 
v elektronické formě podmíněn použitím digitálního podpisu využívajícího technologie 
asymetrického šifrování.511 Úřady pro ochranu osobních údajů přistupují rezervovaně k souhlasu 
ve smyslu čl. 26 odst. 1 písm. a) DPD (resp. navazující implementační úpravy) coby právnímu základu 
předání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany 
údajů.512  

V rovině interpretace podmínek souhlasu stojí za zaznamenání zpráva španělského úřadu 
pro ochranu osobních údajů konstatující, že právoplatnost souhlasu se zpracováním osobních údajů 
předpokládá informování jejich subjektu o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, právu 

                                                 
505 Zvláštní požadavky na souhlas se vyskytují v právu EU v souvislosti s citlivými údaji nebo předáváním údajů do třetích států.  
506 Ve formulacích použitých v zákonech členských států nejsou zjevné výrazné modifikace. Některé státy upřesňují, 
že souhlas musí být zjevně svobodný, specifický a informovaný. Právní řády Portugalska, Španělska a Švédska požadují 
jeho jednoznačnost. Jak je uvedeno níže, zvláštní požadavky na písemnou formu souhlasu kladou zákony SRN a Itálie. Směrnicí 
předvídaný požadavek „výslovnosti“ souhlasu britský a francouzský zákon přejímá u citlivých údajů. Irský zákon od „výslovnosti“ 
odhlíží v situacích blízkých těm, které jsou zařazeny pod písm. b) DPD.  
507 Article 29 Working Party. Working document on a common interpretation of Article 26(1) of Directive 95/46/EC of 24 
October 1995. (2093/05/EN, WP 114, 25. 11. 2005). [cit. 2011-06-20]. s. 10-12 Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf 
508 Švédský zákon ve svém § 3 nad rámec definice obsažené v DPD uvádí, že souhlas musí být jednoznačný (dobrovolné, 
specifické a nedvojznačné vyjádření vůle, jímž dotyčná osoba poté, co obdržela informace, souhlasí se zpracováním osobních 
údajů jeho nebo jí se týkajících). Lucemburský zákon hovoří o „explicitním a jednoznačném“ projevu vůle. Jednoznačnost je 
inkorporována též do norem portugalské a španělské. Řecký zákon klade důraz na vymezení informací, které musejí být 
poskytnuty. Francouzský zákon stanoví, že souhlas se zpracováním ne-citlivých údajů musí být svobodně daný, specifický 
a informovaný indikátor vůle subjektu údajů, zatímco v případě údajů citlivých musí být výslovný, a písemný (se specifickým 
řešením v případě internetu). V některých případech je zpřísněn souhlas pro sekundární zpracování (Irsko). Některé právní řády 
zdůrazňují, že souhlas může být odvolán (Nizozemsko, Řecko a Španělsko). Je nabíledni, že souhlas nesplňující zákonné 
požadavky je neplatný. 
509 § 4a odst. 3 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
510 § 94 odst. 1 – 3 německého spolkového zákona o telekomunikacích. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/411286/publicationFile/25386/TelecommunicationsAct-TKG.pdf 
511 SCHAAR, Peter. Datenschutz im Internet. Munich : C. H. Beck, 2002. s. 181. 
512 Article 29 Working Party. Working document on a common interpretation of Article 26(1) of Directive 95/46/EC of 24 
October 1995. (2093/05/EN, WP 114, 25. 11. 2005). [cit. 2011-06-20]. s. 10-12 Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf 
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na přístup a opravu a možnost uplatnit námitky. V případě předávání údajů jiným společnostem 
v rámci podnikatelské skupiny je třeba subjekt údajů informovat o příjemcích údajů, účelech zpracování 
a kategoriích zpřístupněných údajů.513 

 

19. 4. 2. Náležitosti souhlasu 

Na jedné straně interaktivita moderních elektronických sítí umožňuje snazší získání souhlasu 
a zbavuje tak nutnosti hledat právní podklad zpracování údajů kupř. ve vyvažování zájmů podle čl. 7 písm. 
f) DPD.514 Na straně druhé, správce údajů (ve fázi, kdy je teprve oferentem) může jen stěží 
bez předchozího ověření totožnosti subjektu údajů předejít neplatnosti souhlasu podle čl. 2 písm. h) DPD, 
např. kvůli nezletilosti (zákon o ochraně osobních údajů v Lucembursku, Belgii nebo Irsku výslovně 
připouští, že souhlas může učinit zákonný zástupce subjektu, není však pochyb, že jde o všeobecné 
pravidlo) nebo použití nesrozumitelného jazyka (byť se takové doporučení může jevit jako nepraktické, 
v on-line prostředí by měli správci údajů zvážit založení zpracování údajů na jiném právním podkladu 
než souhlasu).515 

Souhlas zákonného zástupce nelze očekávat například tehdy, pokud se nezletilec obrací 
na krizovou linku se stížností na rodinné příslušníky. Podmínkou využití této pomoci zpravidla není 
sdělení osobních údajů, avšak   pokud se tak stane, právní základ pro jejich zpracování může být 
(při absenci zvláštní zákonné úpravy) sporný. Dovozovat jej z čl. 7 písm. d) nebo čl. 8 odst. 2 písm. c) 
DPD týkajících se životně důležitých zájmů subjektu údajů zajisté nelze vždy a vhodnější se řešení blízké 
§ 9 českého občanského zákoníku, vycházející z rozumové a volní vyspělosti nezletilce odpovídající věku.  

Stanovisko WP 29 coby příklad jmenuje situaci, kdy lokalizační údaje slouží k pátrání 
po pohřešovaných nezletilcích.516 Je třeba vycházet z čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého zájem 
dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, a čl. 16 téže úmluvy, podle 
kterého žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, 
domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst. Stanovisko řeší otázku, 
jak ověřit, že žádost o zjištění místa přítomnosti mobilního telefonu vskutku směřuje k lokalizaci dítěte 
(a ne tímto telefonem ve skutečnosti obdarovaného dospělého, jehož dárce hodlá obmyslně sledovat); 
doporučuje se tedy podmínit lokalizaci souhlasem uživatele telefonu nebo alespoň informováním 
o této skutečnosti. Tím se ovšem znatelně snižuje účinnost postupu. 

Další výkladovou otázkou je, kdo musí udělit souhlas pro oprávněné zpracování údajů 
týkajícího se více subjektů. Tento problém vystihl Michal Ryška na příkladu televizní show „Nic 
než pravda“, jejíž účastníci prozrazovali údaje zasahující do soukromé sféry dalších osob.517 
Zatímco situace, kdy soutěžící dobrovolně zveřejňuje informace jen o sobě, nestojí v kolizi ani se zásadou 
nezcizitelnosti lidských práv (v kolizi stojí svoboda a důstojnost či ochrana soukromí, lze si představit 
odlišný závěr, předával-li by je státnímu orgánu), není podle mého názoru pochyb, 
že jeho souhlas neznamená nepostižitelnost újmy (srov. zásadu nemo ad alienum plus iuris transfere potest, quam 
ipse habet – nikdo tedy nemůže ani disponovat s ochranou soukromí třetích osob) způsobené 
dalšími osobami. V intencích tohoto přístupu je rozsudek velkého senátu ESLP ve věci D. H. a další v. 
Česká republika, kde šlo o stížnost osmnácti romských dětí na nepřímou diskriminaci jejich zařazováním 
do zvláštních škol, přičemž jmenovaný soud neuznal právní relevanci souhlasu rodičů 
s tímto umísťováním.518  

                                                 
513 Comunicación de datos entre empresas de un mismo grupo. Informe 325/2004. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/common/pdfs/2004-
0325_Comunicaci-oo-n-de-datos-entre-empresas-de-un-mismo-grupo..pdf 
514 POULLET, Yves; DINANT, J. Marc. The internet and private life in Europe: Risks and aspirations. In KENYON, Andrew. 
T., RICHARDSON, Megan. New Dimensions in Privacy Law. International and Comparative Perspectives. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2006. s. 71. 
515 K otázce jazykové bariéry při sjednávání obchodu srov. usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 11. 9. 2008, sp. zn. 
III. ÚS 79/08.  
516 Article 29 Working Party. Opinion on the use of location data with a view to providing value added services (2130/05/EN, 
WP 115, listopad 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp115_en.pdf 
517 RYŠKA, Michal. Nic než pravda (a právo). Vydáno 22. 10. 2008. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://jinepravo.blogspot.com/2008/10/michal-ryka-nic-ne-pravda-prvo.html 
518 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 13. 11. 2007 ve věci D. H. a další v. Česká republika, stížnost č. 57325/00. 
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Správce údajů je povinen dbát, aby obchodní podmínky, s nimiž se souhlas pojí, nebyly příliš 
dlouhé, nepřehledné nebo přístupné až prostřednictvím několika hyperlinků, v důsledku čehož by zde 
nebyla efektivní možnost těmto podmínkám porozumět a posoudit je před udělením souhlasu.519 
Pochybnosti, zda je subjektu údajů poskytnuta férová možnost odepřít zpracování údajů, se mohou 
objevit v případě dovozování souhlasu na principu opt-out (tzn. zpracování údajů může být 
prováděno tehdy, není-li projevem vůle vyloučeno; přípustné je kupř. v situaci, kdy pole na on line 
formuláři znamenající nesouhlas zůstane subjektem údajů neodkliknuto). Aplikační praxe přisvědčuje 
výkladu, že pokud předmětné ustanovení (a contrario kupř. čl. 8 odst. 2 DPD) neobsahuje pojem 
„výslovný“, uplatnění principu opt-in (zpracování je podmíněno souhlasným projevem, např. odkliknutím 
pole na zmiňovaném on line formuláři) se nevyžaduje. Podmínka obsažená v čl. 2 písm. h) DPD, tj. 
aby subjekt údajů projevil svůj souhlas, znamená, že z pouhé nečinnosti souhlas dovozovat nelze, a tedy 
existence souhlasu předpokládá určité jednání, kupř. předchozí „podmíněný“ souhlas.520 DPD rovněž 
uznává právo zakázat použití osobních údajů k určitým účelům, kupř. čl. 14 písm. b) k direct marketingu. 
Příkladem vyslovení neplatnosti souhlasu je rozsudek Zemského soudu v Mnichově, podle 
kterého neobstojí ujednání o slevách pro svoji netransparentnost, přičemž souhlas musí v zásadě vycházet 
z principu opt-in.521 Tento judikát šel nad rámec běžného postupu pro osobní údaje nespadající 
do kategorie citlivých. 

 

19. 4. 3. Souhlas v pracovních vztazích 

Specifickou problematiku představuje souhlas v podmínkách, kdy je dán vyšší stupeň 
závažnosti zpracované informace (kupř. genetické údaje) nebo je autonomie vůle subjektu údajů zvlášť 
omezena (například v pracovních vztazích).522 WP 29 DPD se v souvislosti s monitorováním elektronické 
pošty zaměstnavatelem vyslovila, že „souhlas zaměstnanců musí být udělen svobodně, při plné 
informovanosti a zaměstnavatelé se nemohou spoléhat na souhlas jako na obecný prostředek legitimizace 
tohoto zpracování“.523 Belgie vylučuje zpracování citlivých údajů zaměstnanců (uchazečů o zaměstnání) 
zaměstnavatelem (potenciálním zaměstnavatelem) na podkladě souhlasu, neboť vzhledem k závislému 
postavení nejde o souhlas získaný férově.524  

Na druhou stranu se objevují iniciativy usilující o zpřísnění dohledu nad zaměstnanci. Finský 
parlament v březnu 2009 schválil zákon, opravňující podniky (ale též univerzity nebo bytová družstva) 
sledovat elektronickou poštu svých zaměstnanců. Za přijetí tohoto předpisu lobovala společnost 
Nokia (odtud Lex Nokia), která argumentovala, že pomocí e-mailů bylo vyzrazeno nejedno její obchodní 
tajemství; kvůli jeho prosazení vyhrožovala odchodem ze země.525 Zákon umožňuje sledovat jen provozní 
údaje, a nikoli obsah zpráv. O efektivitě této úpravy lze mít pochybnosti se zřetelem k širokému spektru 
dalších možností, jak obchodní tajemství vyzradit bez použití „zaměstnaneckého“ e-mailu.  

S cíly finské úpravy je slučitelná pozice Tomáše Sokola, který klade důraz na oprávnění 
zaměstnavatele coby vlastníka počítačového vybavení a odtud dovozuje, že „pokud bez souhlasu 
zaměstnavatele nesmí zaměstnanec používat jeho počítač pro osobní potřebu, včetně osobní elektronické 
korespondence, pak to taky smí zaměstnavatel kontrolovat“.526 Zaměstnanec dle téhož 
autora nemůže ničeho vytěžit ani s poukazem na trestný čin porušování tajemství dopravovaných 

                                                 
519 KUNER, Christopher. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání. Oxford : Oxford University 
Press, 2007. s. 68. 
520 Tato koncepce je v souladu s pravidly kontraktace formulovanými českým soukromým právem. Z judikatury Ústavního soudu 
České republiky srov. usnesení ze dne 15. 4. 2010, sp. zn. III. ÚS 1311/08. 
521 Rozsudek Zemského soudu v Mnichově ze dne 9. 3. 2006, č. 12 O 12679/05. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://medien-
internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=251 
522 V obecnějších souvislostech stojí za připomenutí nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 5. 2011, sp. zn. III. 
ÚS 3616/10, který se přiklání k uznání širšího rozsahu autonomie vůle účastníků pracovněprávních vztahů. 
523 Srov. Article 29 Working Party. Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace 
(5401/01/EN/Final WP 55, 29. 5. 2002). [cit. 2011-06-20]. s. 21. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp55_en.pdf 
524 Čl. 27 Royal Decree implementing the Act of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of 
personal data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.privacycommission.be/en/static/pdf/wetgeving/royal-decree-2001-
september-2009.pdf 
525 Finnish parliament allows employers to monitor emails. Vydáno 4. 3. 2009. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i0Fp-dP0waT8fddxvJvMLz7RptFw 
526 SOKOL, Tomáš. Plivníci za práva pracujících. Vydáno 3. 2. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sokol.php?itemid=8821 
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zpráv dle § 182 trestního zákoníku, neboť „již uložená“ (míněno poštovním serverem přijatá) e-mailová 
zpráva není „dopravována“, ale „dopravena“, a o porušení tajemství listin a jiných dokumentů 
uschovaných v soukromí dle § 183 téhož předpisu nejde, poněvadž zaměstnanec 
bez „výslovného souhlasu“ zaměstnavatele nemůže počítač svěřený k plnění pracovních úkolů považovat 
za „své soukromí“. 

Tyto právní názory ovšem nepřijalo stanovisko českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
podle něhož „…zaměstnavatelé nemohou číst elektronickou poštu svých zaměstnanců, neboť by tím 
porušili listovní tajemství a Listinu základních práv a svobod.“527 Zprávy jsou chráněny včetně přiložených 
souborů. Sledování elektronické korespondence zaměstnance co do počtu (příchozích a ochozích) 
zpráv ovšem za splnění příslušných podmínek (předchozí upozornění zaměstnanců, sjednání v pracovní 
smlouvě apod.) právně přípustné zůstává. 

Další praktickou možností je lokalizace zaměstnanců; problematikou ochrany osobních údajů 
v pracovních vztazích se zabývají též stanoviska WP 29.528 Lokalizace přímá (osoby), jakož i nepřímá 
(vozidla užívaného zaměstnancem) spadají pod dosah zpracování osobních údajů dle DPD.529 
Stanovisko naznačuje, že souhlas by měl zahrnovat všechny zainteresované subjekty, pročež není 
vyloučeno jeho vtělení do kolektivní smlouvy. Jde o rozšiřující výklad DPD, která s jiným 
než individuálním souhlasem se zpracováním údajů nepočítá. Dle stanoviska je monitorování pohybu 
ospravedlnitelné pro zefektivnění poskytování služeb (plánování v reálném čase) nebo z bezpečnostních 
důvodů; naopak tehdy, jedná-li se o pracovní cestu, kdy je určení cesty do „cíle“ na výběru zaměstnance, 
se sledování jeví nepřípustné. Míní-li zaměstnavatel uchovávat lokalizační údaje déle než 2 měsíce, 
doporučuje se jejich anonymizace. Uplatní se též požadavky na omezení okruhu osob, které mají přístup 
k údajům.  

Posuzování platnosti souhlasu v pracovních vztazích se vyznačuje určitými specifiky. Především 
jde o přítomnost jisté organické nerovnosti vlastní vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 
Jinými slovy, svoboda vůle je omezena důsledky eventuelního nesouhlasu. V daných souvislostech ESLP 
rozsudkem Sigurdur A. Sigurjónsson v. Island shledal souhlas nedostatečným právním podkladem 
pro vstup do organizace řidičů vozidel taxislužby, neboť právě toto členství podmiňovalo vydání příslušné 
licence.530 Že ESLP má uznáním pozitivních povinností státu blíže k německému „etatistickému“ 
přístupu, vyplývá z rozsudku ve věci Young, James a Webster v. Spojené království.531 Uvedené judikáty 
lze v intencích testu proporcionality vykládat tak, že zákonodárce musí prověřit, zda je možné ustavit 
normativní rámec, který znamená menší omezení zaměstnanců z hlediska ochrany lidských práv, včetně 
ochrany soukromí. Teprve tehdy, pokud srovnatelná alternativa k zaručení sledovaných hodnot neexistuje, 
lze uvažovat o přiměřených limitech, a to i na smluvním (či vzhledem k omezení autonomie vůle spíše 
quasi-smluvním) základě. Zatímco v případě „překážky“ spočívající v povinném sdružování rozhodl ESLP 
ve prospěch přístupu k práci, k rozdílnému světovému názoru zaměstnance a zaměstnavatele 
a jeho dopadům do pracovního poměru přihlíží méně. V rozhodnutí ve věci Rommelfanger v. Spolková 
republika Německo EKLP shledala nepřijatelnou stížnost lékaře, který namítal, že stát pochybil, nezajistil-
li jeho ochranu před výpovědí z pracovního poměru zdravotnickým zařízením provozovaným církevní 
právnickou osobou s odůvodněním, že zaměstnanec porušil povinnost loajality tím, že vyslovil v otázce 
interrupcí názor neslučitelný s učením zřizovatele. EKLP dovodila, že stát neměl v tomto směru pozitivní 
závazek.532 Poměrně restriktivní výklad náboženských svobod spojených s omezeními pracovní 

                                                 
527 Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe - č. 1/2003: Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí 
a osobních údajů zaměstnanců. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=589 
K uvedenému srov. požadavek úřadu, aby po odchodu zaměstnance byla jeho e-mailová schránka zrušena. Firmy udržují e-maily 
bývalých zaměstnanců i roky. Ale nesmí, řekl úřad. 11. 2. 2011. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-
50059850-firmy-udrzuji-e-maily-byvalych-zamestnancu-i-roky-ale-nesmi-rekl-urad 
528 Article 29 Working Party. Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context. 
(5062/01/EN/Final, WP 48, 13. 9. 2001). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48en.pdf. Dále též Article 29 Working Party. Opinion 
on the use of location data with a view to providing value added services (2130/05/EN, WP 115, listopad 2005). [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp115_en.pdf 
529 Article 29 Working Party. Opinion on the use of location data with a view to providing value added services (2130/05/EN, 
WP 115, listopad 2005). [cit. 2011-06-20]. s. 9. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp115_en.pdf 
530 Rozsudek ESLP ze dne 30. 6. 1993 ve věci Sigurdur A. Sigurjónsson v. Island, stížnost č. 16130/90 (Sdružení řidičů 
automobilů Frami). 
531 Rozsudek ESLP ze dne 13. 8. 1981 ve věci Young, James a Webster v. Spojené království, stížnost č. 7601/76 a 7806/77. 
532 Rozhodnutí EKLP ze dne 6. 9. 1989 ve věci Rommelfanger v. Spolková republika Německo, stížnost č. 12242/86 
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činnosti (danými účastí na náboženských úkonech) podala EKLP ve věcech Konttinen v. 
Finsko a Stedman v. Spojené království.533 Zatímco prvně jmenovaný judikát se týká do soukromé sféry 
osob odlišných od stěžovatele, další uznávají omezení práva stěžovatelů na soukromí v rozhodovacím 
smyslu.534 Rozsudek ESLP ve věci M. S. v. Švédsko se odvíjel ze sporu, jehož podstatou bylo poskytnutí 
údajů zdravotnickým zařízením švédské správě sociálního zabezpečení, která posléze vznesla kompenzační 
nárok. Jednalo se o změnu účelů zpracování dat (z medicínských na pojistněprávní). 
Vláda argumentovala tím, že požádala-li stěžovatelka o proplacení výdajů, konkludentně souhlasila se 
zpřístupněním odpovídajících osobních údajů. ESLP konstatoval, že k pochybení nedošlo.535 
 

19. 5. Další právní důvody zpracování osobních údajů 

Čl. 7 písm. c) DPD aprobuje zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá 
správce. Ustanovení čl. 7 písm. c) DPD je spojeno se situací, kdy správci ukládá povinnost zákon (kupř. 
z odvětví daňového práva nebo práva sociálního zabezpečení), nikoli smlouva, na kterou se vztahuje čl. 7 
písm. b) citovaného předpisu. Tím se ovšem neposkytuje volné pole působnosti pro zpracování osobních 
údajů založených na jakékoliv zákonné povinnosti; též z ústavněprávní garance práva na soukromí 
vyplývá, že zákony členských států omezující v tomto směru ochranu soukromí musejí sledovat konkrétní 
ústavněprávní hodnotu a splňovat test proporcionality.  

Veřejnoprávní rozměr DPD podporuje závěr, že čl. 7 písm. c) nedopadá na případy, kdy právní 
povinnost zakládá právní řád třetího státu (tj. státu mimo EU). Jak ale dokládají dohody mezi EU 
a USA ohledně předávání osobních údajů cestujících letadly a dalších otázek spolupráce 
na poli bezpečnosti, zvlášť významné veřejné zájmy nepředstavují opomenutelné hledisko.536 

Podle čl. 7 písm. d) DPD členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů může být 
provedeno tehdy, je-li nezbytné pro zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů. 

Čl. 7 písm. e) DPD spojuje, jak bylo řečeno výše, zákonnost zpracování s jeho nezbytností 
pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce 
nebo třetí osoba, které jsou údaje sdělovány. Není pochyb, že výkon veřejné moci mohou provádět nejen 
veřejnoprávní korporace, ale též na podkladě zákonného zmocnění soukromé subjekty. V rozhodných 
souvislostech se uplatní zásada proporcionality též u hodnocení vztahu mezi zpracováním a úkoly správce. 
Španělský ústavní soud zrušil úpravu, která přenesení kompetencí podmiňovala toliko podzákonným 
předpisem – nařízením.537  

Podle čl. 7 písm. f) DPD se uznává zpracování nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů 
správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem 
nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1 DPD. Právní 
řády členských států tuto definici implementovaly prakticky beze změny. V praxi se uplatní kupříkladu 
v případě čerpání osobních údajů z veřejně přístupných pramenů. Ohledně „rovnováhy“ je třeba vzít 
v potaz povahu údajů i samotného zpracování, zda zpracování uskutečňuje soukromý nebo veřejný sektor, 
opatření přijatá správcem údajů k jejich ochraně a případný etický kodex dopadající na správce 
či zpracovatele. Úprava vycházející z čl. 7 písm. f) DPD je obsažena v § 28 německého zákona o ochraně 
osobních údajů; test vyvažování se uplatní jen v soukromém sektoru, pro veřejný sektor byly vytvořeny 
jiné testy rovnováhy.538 V některých členských státech právní řády zpřísňují požadavky na zpracování 
odvíjející se z tohoto základu. Ve Finsku je obecně nutný předchozí souhlas Úřadu pro ochranu osobních 
údajů.539 Další právní řády předpokládají upřesnění podmínek úřadem pro ochranu osobních údajů. 

                                                 
533 Rozhodnutí EKLP ze dne 3. 12. 1996 ve věci Konttinen v. Finsko, stížnost č. 24949/94, a rozhodnutí EKLP ze dne 9. 4. 1997 
ve věci Stedman v. Spojené království, stížnost č. 29107/95. 
534 Považujeme-li účast na náboženských úkonech za otázku spadající do oblasti soukromí. 
535 Rozsudek ESLP ze dne 27. 8. 1997 ve věci M. S v. Švédsko, stížnost č. 20837/92. 
536 Srov. rozsudek ESD ze dne 30. 5. 2006, C-317/04 a C-318/04, Evropský parlament v. Rada EU a Komise ES. [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0317:EN:HTML 
537 Nález Ústavního soudu Španělska, č. 292/2000. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/Pages/Sentencia.aspx?cod=7467 
538 § 28 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
539 § 43 odst. 1 Personal Data Act (523/1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM 
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Ustanovení čl. 7 písm. e) a f) často odůvodňují zpracování obrazových záznamů, což dokládá 
stanovisko WP 29.540 Výslovně s tímto právním podkladem počítá čl. 6b 
německého spolkového zákona … platného od 23. 5. 2001, podle kterého je přípustné pozorování 
veřejných míst s využitím optických a elektronických prostředků, není-li převažující protichůdný zájem. 
 

20. Zpracování citlivých údajů 

20. 1. Obecná a speciální pravidla zpracování 

Je nabíledni, že zákaz zpracování citlivých údajů nemůže být absolutní. Zákaz podle čl. 8 odst. 1 
DPD se nepoužije, pokud nastane některá z podmínek předvídaných v odstavci bezprostředně 
následujícím. Stanovené výjimky vyčleňují předmětné citlivé údaje z režimu čl. 8 odst. 1 DPD, 
ale nikoli z dosahu obecných pravidel dopadajících na zpracování osobních údajů. I pokud je 
splněna některá z podmínek dle druhého odstavce čl. 8 DPD, dopadají na zpracování citlivých údajů další 
regulační mechanismy. V této souvislosti představuje základní nástroj předběžná kontrola vycházející 
z čl. 20 DPD, byť ani ta se neuplatňuje bez výjimek.  

Podle německého zákona není předběžná kontrola požadována, pokud: je dán zákonný 
závazek provést zpracování, subjekt údajů udělil souhlas nebo zpracování je v souladu se smlouvou 
uzavřenou se subjektem údajů. Vzhledem k této dodatečné zátěži se doporučuje správcům osobních údajů 
náležitě uvážit, zda je zpracování citlivých údajů vskutku nutné. Uvedený zákon výslovně stanoví, 
že tyto údaje musejí být vymazány, pokud správce údajů nemůže prokázat, že jsou přesné.541 
 

20. 2. Výslovný souhlas se zpracováním 

Podle výjimky zakotvené v čl. 8 odst. 2 písm. a) DPD je zpracování citlivých údajů přípustné, 
pokud k němu subjekt údajů udělí výslovný souhlas, ledaže právní předpisy členského státu stanoví, 
že zákaz uvedený v odstavci 1 nelze zrušit udělením souhlasu subjektu údajů. Takto kvalifikovaný 
souhlas je založen na zásadě opt-in, tj. na potvrzujícím úkonu subjektu údajů, kterým se jasně dává 
najevo souhlas se zpracováním. Jinak řečeno, souhlas vycházející ze zásady opt-out nebude postačující.  

Písemný souhlas zaměstnance (či uchazeče o zaměstnání) není považován za legitimní podklad 
pro zpracování citlivých osobních údajů podle královského dekretu provádějícího belgický zákon 
o ochraně osobních údajů.542 Podle německého spolkového zákona souhlas musí být udělen písemně 
a výslovně odkazovat na citlivé údaje, jinak je neplatný.543 Česká právní úprava nestanoví dodatečné 
požadavky nad rámec DPD.544 

Jedna z metod, jak v on-line prostředí dosáhnout právoplatného výslovného souhlasu, se nazývá 
Just-In-Time Click-Through Agreements (JITCTA).545 Je založena na zjištění, 
že souhlas s obsáhlými obchodními podmínkami, které by – mimo jiné – zahrnuly dispozice 
s citlivými údaji, má jen formální povahu a z hlediska aplikace čl. 8 odst. 2 písm. a) DPD je 
jeho hodnota sporná. V případě uplatnění JITCTA uživatel vyslovuje s využitím dialogového okna (srov. 
PRIME IPV2) souhlas se zpracováním osobních údajů jen v jednotlivostech, v návaznosti na to, 
jaké kroky skutečně činí (a tedy, jaké citlivé údaje budou vskutku předány ke zpracování). Přijatelnou 

                                                 
540 Article 29 Working Party. Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance. 
(11750/02/EN, WP 89, 11. 2. 2004) [cit. 2011-06-20]. 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_en.pdf  
541 § 4d odst. 5, resp. § 35 odst. 2 bod 2. Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf  
542 Čl. 27 Royal Decree implementing the Act of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of 
personal data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.privacycommission.be/en/static/pdf/wetgeving/royal-decree-2001-
september-2009.pdf 
543 Čl. 4a odst. 3 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf  
544 § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
545 FISCHER-HÜBNER, Simone; PETTERSSON, John Soren; BERGMANN, Mike; HANSEN, Marit; PEARSON, Siani; 
MONT, Marco Casassa. HCI Designs for Privacy-enhancing Identity Management. In ACQUISTI, Alessandro; GRITZALIS, 
Stefanos; LAMBRINOUDAKIS, Costos; DI VIMERCATI, Sabrina (eds.). Digital Privacy: Theory, Technologies and Practices. 
Boca Raton : Auerbach Publications, 2007, s. 241. 
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možností je vyjádření souhlasu dvojitým kliknutím; prvním potvrdíme, že jsme 
si vědomi požadovaného zpracování, a druhým dáme výslovně najevo souhlas. 
 

20. 3. Zpracování citlivých údajů bez výslovného souhlasu jejich subjektu 

Další právní důvody pro zpracování citlivých údajů zakotvené ve druhém odstavci čl. 8 se již 
neodvíjejí z výslovného souhlasu, ale zejména odkazují na pojem „nezbytnost“ ve spojení s určitým 
právem aprobovaným zájmem. Předmětná norma DPD užitím pojmu „nezbytný“ nedává široký prostor 
pro své dotváření interpretací; přítomnost jisté „diskreční pravomoci“ se v tomto směru naznačuje jen 
poukazem na „vnitrostátní právní předpisy“.  
 

20. 3. 1. Pracovní právo 

Dle písm. b) představuje další výjimku nezbytnost zpracování pro dodržení povinností 
a zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva, pokud je k tomu oprávněn 
vnitrostátními právními předpisy, které stanoví příslušná ochranná opatření. 

Uvedený případ může nastat kupř. tehdy, pokud zákon ukládá obchodní společnosti srážet 
zaměstnancům ze mzdy částky k úhradě příspěvků odborové organizaci, jejímiž jsou členy, nebo vést 
evidenci zaměstnanců se zdravotním postižením za účelem aplikace příslušných pracovněprávních 
opatření. K tomu lze poukázat na zákon o ochraně osobních údajů rakouský (§ 9), belgický (čl. 6 odst. 2), 
irský [§ 3 písm. b)] a švédský (§ 16). Stanovené výjimky se uplatní jen tehdy, pokud je příslušné 
pravidlo obsaženo v zákonné normě nebo alespoň tato norma zmocňuje k jeho vydání orgán působící 
v oblasti pracovních vztahů, kupř. radu zaměstnanců). Jelikož jde, jak bylo řečeno, o restriktivně 
interpretovatelnou výjimku, zpravidla nebude dostatečným právním základem pro předávání údajů 
zaměstnance jednou právní entitou druhé, a to i tehdy, jsou-li obě součástí stejné skupiny.  

Francouzský zákon výjimku týkající se dodržení povinností a zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva neimplementoval. Nad to CNIL dne 5. 7. 2005 přijal soubor doporučení 
zaměstnavatelům, jak předcházet „etnicko-rasové diskriminaci“ (diskriminace je postižitelná dle čl. 122-45 
zákoníku práce a čl. 225 odst. 1 trestního zákona).546 Úřad vymezil údaje, z nichž by se diskriminace 
mohla odvíjet (jméno a příjmení, současná i „původní“ národnost, místo narození, národnost 
a místo narození rodičů, adresa). Etnicko-rasové indikátory se nevyskytují ve veřejných statistikách. 
Zaměstnavatelé by neměli evidovat původní národnost zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) 
nebo národnost či místo narození jeho rodičů. Jestliže jsou vedeny statistiky (resp. 
vyhotovena odpovídající studie) ohledně etnického složení pracovišť, je třeba mít na paměti, že jediným 
účelem jejich zpracování zůstává zajišťování rasové, národnostní a etnické „diverzity“ 
personálního zázemí organizace. Je otázkou, zda požadavek na utajení některých 
charakteristik zaměstnanců – vnímaných jako citlivých – se neobrátí proti osobám, které má chránit, 
neboť organizace může s poukazem na uvedený režim skrýt „nediverzifikovanost“. 

Úřad v témže dokumentu doporučil zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání až poté, 
co budou identifikační údaje odděleny od věcné náplně tohoto dokumentu. V této souvislosti se 
doporučuje, aby přijímací řízení bylo realizováno tak, že životopisy s kontaktními údaji obdrží jiná 
organizační složka zaměstnavatele než ta, která určuje výsledek konkursu, (nebo externí personální 
agentura) a posléze je předá již anonymizované k dalšímu posouzení. Je zřejmé, že význam 
tohoto opatření omezuje okolnost, že „druhé kolo“ výběrového řízení zahrnující pohovor s uchazeči již 
podobně anonymní být nemůže.547  
 

                                                 
546 Lutte contre les discriminations : les recommandations de la CNIL pour mesurer la diversité des origines. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.cnil.fr/dossiers/travail/actualites/browse/5/article/554/lutte-contre-les-discriminations-les-
recommandations-de-la-cnil-pour-mesurer-la-diversite-des-ori/ 
547 K doporučovanému „vícestupňovému“ výběru stojí za připomenutí jeden ze zákonů profesora Parkinsona, podle něhož platí, 
že čím více lidí se účastní na rozhodování, tím absurdnější jsou jeho výsledky. 
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20. 3. 2. Obrana životně důležitých zájmů  

Výjimka dle písm. c) se týká zpracování nezbytného k obraně životně důležitých zájmů subjektu 
údajů nebo jiné osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit svůj souhlas. 
Irská úprava rozšiřuje tuto výjimku i na prevenci škody na majetku, čímž se od dikce DPD odchyluje.548  
 
20. 3. 3. Údaje členů společenských organizací 

Výjimka dle písm. d) se týká zpracování prováděného společenskými organizacemi v rámci jejich 
legitimních činností a s odpovídajícími zárukami nadace, sdružení nebo jakýkoli jiný neziskový subjekt, 
který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, za podmínky, že se zpracování 
vztahuje pouze na členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související 
s jeho cíly, a že tyto údaje nejsou sdělovány třetím osobám bez souhlasu subjektu údajů. Jde o ustanovení 
chránící vybrané organizace před nepřiměřenou administrativní zátěží, neboť se má samo sebou, že již 
žádostí o členství v příslušné organizaci se dává (byť implicitní) souhlas se zpracováním údajů a snížení 
ochrany soukromí je vyváženo přínosem z kolektivní akce.549 
 Otázku povahy osobních údajů týkajících se členství v politické straně vyřešil Ústavní soud České 
republiky v nálezu ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10, ve prospěch závěru, že informace o členství 
soudce nebo státního zástupce v předlistopadové KSČ mají být uveřejněné. Byť na nosné důvody 
tohoto rozsáhlého rozhodnutí, které vychází z množství právních i sociálněvědních pramenů, nelze hledět 
ve zjednodušené perspektivě, za určující je třeba pokládat, že podle Ústavního soudu informace o členství 
v předlistopadové KSČ není citlivým údajem ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v rozhodném znění. Současně Ústavní soud svoji úvahu fortifikoval v odst. 116 
konstatováním, že „je názoru, že byl pokud soudce ke dni 17. 11. 1989 členem KSČ, pak tím, že po pádu 
totalitního režimu setrval ve své funkci (či soudcovskou funkci nově nabyl), se dobrovolně a nevyhnutelně 
vystavil možné veřejné pozornosti a ve vztahu ke své osobě i důsledkům veřejného mínění“.550 Obsahově 
hodnoceno, předmětná argumentace dobrovolným přistoupením soudců a státních zástupců – coby osob 
veřejného zájmu – na detailnější kontrolu, zakotvuje presumpci jejich souhlasu též se zveřejněním 
osobních údajů. Tento poměrně extenzívní výklad důsledků profesního zařazení je 
nicméně v praxi vyvážen konstantním (a přiměřeným) stanoviskem Ústavního soudu, že specifikované 
členství není skutečností, jež by obecně vylučovala soudce z rozhodovacího procesu, a proto míru 
nezávislosti a nestrannosti soudce je nutno posuzovat v každém případě s přihlédnutím k jeho jedinečným 
okolnostem.551 S touto otevřeností může kontrastovat příklad, kdy Generální prokuratura Slovenské 
republiky odmítla zveřejnit jména prokurátorů, a to s poukazem na ochranu soukromí.552  
  

20. 3. 4. Údaje jejich subjektem očividně zveřejňované nebo související s právními nároky  

Výjimka ve smyslu písm. e) zahrnuje zpracování údajů očividně zveřejňovaných subjektem údajů 
nebo nezbytných pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků před soudem. V britském zákoně se 
poukazuje na učinění údajů veřejnými „coby výsledek uváženě přijatých kroků subjektu údajů“.553 Řečené 
je poněkud překvapivé v kontextu celkového liberálního přístupu britského zákonodárce 
k implementaci DPD. Ochrana osobních údajů se sice odvíjí z ústavně zaručeného práva na soukromí, 

                                                 
548 2B-(1), písm. b), (iii). Data Protection Acts, 1988 and 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?DocID=796&ad=1 
549 V širších souvislostech srov. OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge : 
Harvard University Press, 1971.  
550 Neprosadily se tudíž omezení ve smyslu § 316 odst. 4 písm. f) zákoníku práce, podle něhož „zaměstnavatel nesmí vyžadovat 
od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3 větě 
druhé. Nesmí vyžadovat informace zejména o ... f) členství v politických stranách nebo hnutích.“ 
551 Kromě citovaného nálezu srov. sp. zn. III. ÚS 2336/08, IV. ÚS 682/09 (kde šlo o otázku nepodjatosti těchto soudců 
v restitučních věcech) nebo III. ÚS 536/11 (označené usnesení se týkalo soudního přezkumu postupu Ministerstva vnitra ČR, 
které odmítlo registrovat Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanské sdružení). 
552 Mená prokurátorov sú tajomstvom. 26. 4. 2011. Deník SME. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.sme.sk/c/5865543/mena-prokuratorov-su-tajomstvom.html Prokurátoři se nicméně účastní soudních řízení 
„pod vlastním jménem“, k úředním dokumentům připojují podpis atd. Jakkoli jsou omezení přístupu veřejnosti k informacím 
(k nimž inklinují státní orgány obecně) kritizovatelná, ani zdaleka se zde neblíží extrémním případům, k nimž náleží např. postup 
peruánské justice v době výjimečného stavu za prezidenta Alberta Fujimoriho, kdy při jednáních vojenských soudů rozhodujících 
podle protiteroristické legislativy soudci nosili na hlavách kápě a používali modulátory hlasu. 
553 Schedule 3. Conditions relevant for purposes of the first principle: processing of sensitive personal data. Odst. 5. Dostupné 
z http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_10#sch3 
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a tedy nemůže být prostředky „jednoduchého“ práva eliminována, avšak   i ústavněprávní normy 
členských států aprobují autonomii vůle, a tudíž nelze nepřiměřeně „direktivně“ vnucovat 
jednotlivci způsoby nakládání s vlastními údaji.554 Zatímco u jiných lidských práv (s výjimkou 
zejména jejich tzv. tvrdého jádra) přichází do úvahy omezení (v některých případech smluvní), ohledně 
práva na ochranu soukromí ve smyslu čl. 8 Úmluvy může – v určitých situacích – samotná smlouva (či jiný 
projev vůle) rozsah pojmu soukromí vymezit. Uvedené dokládá rozhodnutí ESLP ve věci Halford v. 
Spojené království uznávající „upozornění“ zaměstnavatele na odposlech coby kritérium určující legitimní 
očekávání uživatele telefonu.555 „Očividné zveřejňování“ však může být 
omezováno nikoli kvůli subjektům údajů, ale též pro ochranu „příjemců“. Toto hledisko uplatňoval 
předseda řecké Národní rady pro rozhlas a televizi, který – bezúspěšně – usiloval o zákaz vysílání tamější 
verze soutěže Big Brother.556 Česká Rada pro televizní a rozhlasové vysílání je k uvedenému formátu 
poměrně benevolentní.557 Skutečný problém však představuje ochrana údajů o obětech trestné 
činnosti ve sdělovacích prostředcích. Nejvyšší správní soud opodstatněně uznal zákonnost sankcí 
udělených zmiňovaným regulátorem.558 V současnosti probíhá ústavněprávní přezkum tzv. 
náhubkového zákona; Ústavní soud České republiky řízení vede pod sp. zn. Pl. ÚS 10/09.559 Byť 
nelze přehlížet další legislativní vývoj, je patrné, že předmětný soubor norem (dovolávající se též 
zabezpečení presumpce neviny) není optimální a jeho striktní dodržování (bez „opravných“ interpretací) 
by vedlo k celé řadě absurdních situací; právě tyto okolnosti představují věcný podklad kritiky.560  
 

20. 4. Zdravotní a související údaje, profesní tajemství ve zdravotnictví 

 Podle třetího odstavce čl. 8 DPD se odst. 1 (tj. zákaz zpracování citlivých údajů) nepoužije, je-
li zpracování údajů nezbytné pro účely zdravotní prevence, lékařských diagnóz, lékařské péče a ošetřování 
nebo správy zdravotnických služeb a pokud tyto údaje zpracovává odborný zdravotnický pracovník, 
který je na základě vnitrostátního práva nebo právních předpisů přijatých 
příslušnými vnitrostátními orgány vázán povinností zachovávat profesní tajemství, nebo jiná osoba rovněž 
podléhající obdobné povinnosti mlčenlivosti. Ochrana osobních údajů má předobraz již v Hippokratově 
přísaze. K řešení problematiky ochrany osobních údajů a práva na informace o zdravotním stavu směřuje 
čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny. 
Řešení vychází z koncepce omezení lidských práv vytvořené judikaturou ESLP, jehož argumentační 
rejstřík je zde přiměřeně uplatnitelný (srov. Vysvětlující zprávu). Český zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu, upravuje uvedený soubor povinností ve svém § 55 odst. 2 písm. d). Pokud jde o formy 
uchovávání předmětných informací, kromě zdravotnické dokumentace jde zejm. o registry zřízené podle 
zákona o péči o zdraví lidu. § 67b odst. 9 odkazuje na zvláštní zákon, kterým je zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. Diskuse byly vedeny ohledně sběru údajů od lékáren o vydaných léčivých 
přípravcích Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Povinnost mlčenlivosti je třeba vykládat extenzívně, a to 
jak z hlediska osobního [srov. § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., resp. § 2 písm. b) zákona č. 96/2004 
Sb.], tak i věcného dosahu (nezahrnuje pouze otázky týkající se zdravotního stavu, nýbrž i další zjištění 
učiněná v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zde nicméně nemusí jít o citlivé údaje). Určitým 
problémem úpravy (vlastní právu ochrany osobních údajů jako celku) je, že nerozlišuje mezi jednotlivými 

                                                 
554 Lze připomenout známou (byť již judikatorně ve své původní formě překonanou) sentenci soudce O. W. Holmese, podle níž 
policista má ústavní právo vyjadřovat se k politickým otázkám, ale ne ústavní právo být policista. McAuliffe v. Mayor of City of 
New Bedford, 29 N.E. 517, 517-518 (1892).  
554 Rozsudek ESLP ze dne 25. 6. 1997 ve věci Halford v. Spojené království, stížnost č. 20605/92. 
556 Ban on Greek Big Brother overturned. Vydáno 22. 3. 2002. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1886998.stm K německému pokusu o regulaci poskytování sexuálních služeb 
s poukazem na ochranu soukromí jejich provozovatelek srov. rozsudek Spolkového správního soudu ze dne 15. 12. 1981, sp. zn. 
1 C 232.79, BVerwGE 64, 274. Dostupné z http://www.servat.unibe.ch/dfr/vw064274.html 
557 Srov. však rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, č. j. 6 As 30/2008-97. 
558 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2010, č. j. 8 As 33/2010-128, a rozsudek téhož soudu ze dne 24. 2. 
2011, č. j. 6 As 20/2010-106. 
559 Návrh směřuje ke zrušení ustanoveni § 8a odst. 1, věty druhé, § 8b odst. 1, § 8c zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 44a, § 45a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 178, odst. I, slova „v průběhu trestního řízení nebo“, 
odst. 3 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o použití ustanovení § 39 zákona č. 
182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve zněni pozdějších předpisů. 
560 Předmětný zákon omezuje zejm. svobodu projevu, a nikoli ochranu soukromí, pročež podrobnější diskuse by byla nad rámec 
tématu disertační práce.  
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kategoriemi informací z hlediska nutnosti jejich právní ochrany. Jde o otázku vztahu mezi sociální 
normou, kdy jen některé diagnózy bývají považovány za věc „důvěrnou“, zatímco předmětná zákonná 
úprava s podobnou diferenciací nepočítá. Nejprve je třeba se zabývat negativní složkou ochrany osobních 
údajů. Úmluva o biomedicíně ve svém čl. 26 spojuje její omezení se zájmem na bezpečnosti veřejnosti, 
předcházení trestné činnosti, ochraně veřejného zdraví nebo ochraně práv a svobod jiných. Výčet 
nepamatuje výslovně na zproštění mlčenlivosti pacientem. Zde se přiměřeně uplatní občanskoprávní 
pravidla, a to zejména co do náležitostí vůle a jejího projevu, byť nepříznivý zdravotní stav dopadá i do 
této oblasti. Významná je též otázka postavení zákonných zástupců. Otázka bezpečnosti veřejnosti a předcházení 
trestné činnosti souvisí s instituty zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, nepřekažení trestného činu (§ 
367) a neoznámení trestného činu (§ 368). V trestním řízení jsou otázky mlčenlivosti upraveny zejména v § 
8 odst. 4 a 5 tr. řádu, § 99  odst. 2, resp. jeho § 158 odst. 7. Ochranná funkce státu se projevuje v § 53 
odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Ochrana veřejného zdraví souvisí s otázkou 
infekčních chorob (srov. hlášení podle § 62 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), 
resp. procesem výběru dárců tkání a orgánů (zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon). K ochraně práv a 
svobod jiných lze uvést, že v oblasti soukromoprávní je relevantní § 43 odst. 5 zákona 37/2004 Sb., o 
pojistné smlouvě. Norma může ztěžovat situaci pojistníka, který je odlišnou osobou od pojistitele a 
pojištěný (tj. zde poškozený) odmítne poskytnout souhlas se zpřístupněním zdravotnické dokumentace. V 
rovině soudního řízení, kdy pojistiteli typicky náleží postavení vedlejšího účastníka, (a též se zřetelem k 
zásadě veřejnosti soudního řízení), ovšem toto omezení nenalezne konkrétnější výraz. Pokud pacient 
některá tvrzení o svém zdravotním stavu podá v rámci veřejné kritiky poskytnuté zdravotní péče, 
zdravotnickému zařízení náleží právo polemizovat i s přiměřeným použitím údajů podléhajících obecně 
povinnosti mlčenlivosti. Další omezení vyplývají z oblasti veřejných financí; srov. § 42 a § 55 zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, resp. § 8a a násl. zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení. Bez významu není ani oblast procesní, kdy v civilním řízení obecně 
platí povinná mlčenlivost, přičemž je třeba přihlížet ke specifikům, zejm. řízení ve věcech péče soudu o 
nezletilé (§ 176 o. s. ř.), o způsobilosti k právním úkonům (§§ 186-191 o. s. ř.), resp. procesním institutům 
předvídaným v § 191a a § 191d o. s. ř. V řízení před Ústavním soudem je relevantní § 51 zákona č. 
182/1993 Sb., který umožňuje zprostit svědka nebo znalce mlčenlivosti. Význam v oblasti ochrany práv a 
svobod mají též matriční zápisy podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (srov. výše 
uvedenou judikaturu ESLP ohledně změn údajů transsexuálů). Pokud jde o pozitivní složku, tj. informování 
o zdravotním stavu, rozchází se úprava mlčenlivosti, která po smrti pacienta přetrvává, s obecným 
režimem zákona o ochraně osobních údajů, která se týká osob žijících. K předávání osobních údajů do 
sféry třetích subjektů dochází zdravotnickými zařízeními v souvislosti s výzkumy, kde je se tak děje na 
smluvní bázi (která ovšem nemusí vždy poskytnout vyvážené podmínky), ale též např. subjekty údajů (viz 
níže) samotným vyhledáváním na internetu (srov. důsledky potenciálního propojení aplikace Gmail se 
záznamy, které Google uchovává ohledně komunikace vztahující se k určité IP adrese). Souhrnně však lze 
konstatovat, že ochrana osobních údajů v oblasti poskytování zdravotní péče nevykazuje výraznějších 
nedostatků. S touto problematikou úzce souvisí zpracování genetických údajů. V zákonech některých 
členských států (včetně ČR) jsou genetické údaje samostatnou kategorií citlivých údajů. V Lucembursku 
jde o informace o dědičných vlastnostech jednotlivce nebo specifické skupiny jednotlivců.561 Striktní 
stanovisko přijala lucemburská Národní komise pro ochranu údajů, dle něhož ustanovení čl. 6 
zákona o ochraně osobních údajů ze dne 2. 8. 2002 je třeba vykládat tak, že zpracování osobních údajů 
vycházejících z genetických informací je přípustné jen v rámci soudního řízení, tj. kupříkladu 
paternitního sporu.562 Toto řešení zohledňuje fakt, že potřebný genetický materiál bude z logiky 
věci získán bez právoplatného souhlasu samotného dítěte (odhlédneme-li od situace, kdy jde 
o „prověření“ otcovství k potomku již zletilému), a byť nekoliduje s dosavadní judikaturou ESLP, je 
patrné, že nesleduje její zřetelný vývoj směrem k rozšíření právních možností dosažení shody stavu 
„matrikového“ s „biologickým“.563 

                                                 
561 Čl. 2 písm. g) : Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0131/a131.pdf  
562  À propos de la licéité des tests de paternité. 18. 1. 2005. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.gouvernement.lu/salle_presse/communiques/2005/01/18test_paternite/index.html 
563 Rozsudek ESLP ze dne 24. 11. 2005 ve věci Shofman v. Rusko, stížnost č. 74826/01, a ze dne 10. 10. 2006 ve věci Paulík v. 
Slovensko, stížnost č. 10699/05, dále též rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 12. 2. 2007, sp. zn. 1 BvR 421/05. Srov. 
nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09, 244/2010 Sb., kterým byl zrušen  § 57 odst. 1 zákona č. 
94/1963 Sb., o rodině, dnem 31. 12. 2011.  
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Webové stránky se zdravotnickou tématikou 

Ne vždy jsou zdravotní údaje (mnohdy s nezanedbatelnou vypovídací hodnotou) v dosahu 
lékařského tajemství.564 CNIL vydal doporučení týkající se webových stránek věnovaných problematice 
zdravotní péče.565 Toto doporučení vychází z prověření více než 60 webů a odtud vyplývajícího zjištění, 
že řada z nich nesplňuje zákonné požadavky na ochranu osobních údajů. Uvedené stanovisko tezí, 
že „údaje ohledně zdravotní péče o identifikovaném nebo identifikovatelném jednotlivci by neměly být 
kupovány ani prodávány, a to ani tehdy, pokud dotčená osoba s touto dispozicí udělí souhlas“, přistupuje 
ke zdravotní péči coby k veřejnému statku, což jde nad rámec pravidel DPD. Proti komerčnímu využití 
citlivých údajů získaných správci webových stránek se zdravotní tématikou směřuje rovněž požadavek, 
aby provozní údaje vztahující se k jejich návštěvám byly pokládány za citlivé údaje, spojují-li se 
s dalšími údaji ohledně zdravotního stavu (například s vyplněným dotazníkem zabývajícím se 
zdravotními problémy), a nebyly předávány pojišťovnám, bankám nebo zaměstnavatelům. V tomto duchu 
se nese též doporučení, aby veřejné orgány vykonávaly náležitě kontrolní pravomoc.  
 
Biotechnologie a biometrie 
 Biotechnologie jsou označovány za novou průmyslovou revoluci.566 Ačkoli jde o téma (související 
zejména s ochranou soukromí v rozhodovacím smyslu) kontroverzní, protichůdnost názorů může být jen 
zdánlivá, jak dokládá studie, která poukazuje, že neexistuje jednoznačná pozitivní korelace 
mezi religiozitou jednotlivce a záporným či pesimistickým pohledem na biotechnologie, včetně klonování 
a využití kmenových buněk.567 Citovaná studie ovšem zdůrazňuje, že Američané jsou v mezinárodním 
srovnání k biotechnologiím vstřícnější než většina jiných národů.  

Méně spornou matérii než biotechnologie představují metody biometrie.568 Tím, že vycházejí 
z biologických charakteristik člověka, jsou údajům zpracovávaným pro zdravotnické účely blízké 
biometrické údaje.569 Biometrie zahrnuje autentifikaci na základě rozpoznání zejména DNA, oční sítnice 
nebo duhovky, otisku prstů nebo dlaně, charakteristik obličeje, geometrie kontur ruky, hlasu a rukopisu 
nebo dynamiky stisku kláves.570 

Není pochyb, že biometrické údaje mohou být z hlediska ochrany soukromí mnohdy 
zcela neškodné, v jiných případech je tento jejich rozměr podstatný.571 Zde se coby nedostatek projevuje 
správněprávní metoda regulace osobních údajů, která bez pravidla de minimis neumožňuje patřičnou 
diferenciaci situací z hlediska rizika pro soukromí.  

Specifickým zařízením napomáhajícím v boji proti mezinárodnímu terorismu na letištích je tělesný 
skener, který umožňuje vidět skrz oděv např. zbraně nebo plastické výbušniny.572 Přístroj zobrazuje 
procházející cestující jakoby bez oblečení. Zároveň jej lze nastavit tak, že pro obsluhu „zneviditelní“ 
obličej procházející osoby. Přestože je pravděpodobnost odhalení nebezpečných předmětů prakticky 

                                                 
564  Odpověď zdravotnického zařízení českému soudu s poukazem na lékařské tajemství může znít následovně: K Vaší 
žádosti sdělujeme, že jsme si dne … vyžádali souhlas pacienta … s podáním zprávy soudu, odpověď jsme dosud neobdrželi. 
Bez tohoto souhlasu požadované informace nelze podat s ohledem na povinnost mlčenlivosti uloženou zdravotnickým 
pracovníkům ustanovením § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., v účinném znění, jejíž porušení je trestné dle ust. §180 tr. 
zákoníku. 
565 Délibération No. 01-011 du 08 mars 2001 portant adoption d´une recommandation sur les sites de santé destinés au public. 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222335&categorieLien=cid 
566 SCHEITLE, Christopher P. In God We Trust: Religion and Optimism Toward Biotechnology. Social Science Quarterly, 2005, 
vol. 86, no. 4, s. 846. 
567 Tamtéž, s. 854. 
568 Biometrie zpravidla není v dosahu výjimky dle čl. 8 odst. 3 DPD; pojednání o dané problematice na tomto místě má za cíl 
doložit, že údaje z věcného hlediska blízké zdravotnickým (nebo shodná – viz DNA) bývají často zpracovávány 
mimo zdravotnická a obdobná zařízení.  
569 Biometrické údaje též bývají označovány za jedinečné biologické rysy. Míra „jedinečnosti“ u vyjmenovaných indikátorů je 
ovšem značně rozdílná.  
570 Biométrie. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/CNI-
biometrie/LA_BIOMETRIEmai2005.pdf  
571 Nejrizikovější je v tomto směru genetická informace. Jistou rámcovou představu o zdravotním stavu lze přijmout i z dalších 
biometrických údajů. V podrobnostech srov. SIMITIS, Spiros. Revisiting Sensitive Data. 1999. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/data_protection/documents/reports%20and%20studies%20by%20experts/1Report_Simitis_1999.pdf 
572 Ovšem s nikoli zanedbatelnou výjimkou těch látek, které by terorista po vzoru pašeráků drog spolkl. 
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shodná, Jeffrey Rosen, autor knihy573, které uvedené zařízení dalo název, zaznamenal, že mnozí lidé 
přesto dali přednost kontrole bez této úpravy. Proti zavedení podobných opatření na evropských letištích, 
doposud využívaných jen pro transatlantické lety z Itálie, Nizozemska a Spojeného království se ovšem 
zvedl odpor též ze strany poslanců Evropského parlamentu.574 Oponenturu nevyvrátil ani argument, 
že pracovník pověřený sledováním výstupů tohoto scanneru nebude znát totožnost kontrolované osoby.  

Vzhledem k omezení dosahu DPD daného jejím čl. 3 odst. 2 (které ovšem nepřevzaly všechny 
členské státy) může být problematická harmonizace této problematiky dle předpisů implementujících 
uvedenou směrnici. Se zřetelem k poměrně extenzívnímu výkladu čl. 95 DPD podanému ESD 
ve věci Irsko v. Evropský parlament a Rada EU ve vztahu k DRD – týkajícího se problematiky v první 
řadě bezpečnostní – není patrně vyloučena aplikace implementační úpravy i na tyto kontroly.575 

 

20. 5. Výjimky podle práva členského státu – odstavce čtvrtý a pátý 

20. 5. 1. Obecná charakteristika 

Odstavce čtvrtý a pátý DPD zmocňují členské státy k legislativnímu zakotvení též dalších výjimek, 
a to „z důvodu významného veřejného zájmu“, respektive ve vztahu k „zpracování údajů týkajících se 
protiprávního jednání, rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních opatření“ (pojem bezpečnostní 
opatření normativně předvídaný tímto ustanovením odkazuje na nástroje trestního práva, jakými je kupř. 
probace nebo domácí vězení). Některé členské státy pravomoci odvíjející se z čl. 8 odst. 4 a 5 DPD 
využily, což dokládá finský zákon o ochraně osobních údajů a obdobný italský předpis.576 Další členské 
státy rovněž vyžadují povolení úřadu pro ochranu osobních údajů před zpracováním osobních údajů. 
Srov. dánský zákon o ochraně osobních údajů, který zpracování citlivých údajů vyžadujících oznámení 
úřadu pro ochranu osobních údajů podmiňuje předchozím povolením tohoto úřadu.577 Odchylky 
z odstavce 1 stanovené v odstavcích 4 a 5 se oznamují Komisi. 
 

20. 5. 2. Odstavec čtvrtý – významný veřejný zájem 

 Podle odstavce čtvrtého čl. 8 DPD platí, že jsou-li poskytnuta vhodná ochranná opatření, mohou 
členské státy určit z důvodu významného veřejného zájmu i jiné výjimky, než jaké jsou stanoveny 
v odstavci 2 buď prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů, nebo rozhodnutím orgánu dozoru.  

Této možnosti využila řada členských států. Zákon ve Spojeném království vymezuje s poukazem 
na čl. 8 odst. 4 DPD následujících 5 situací: podstatný veřejný zájem; prevence nebo odhalení 
nezákonného činu; ochrana veřejnosti před určitým chováním, které nepředstavuje nutně nezákonný čin, 
ale jde kupř. o nekompetentní výkon řídících funkcí; zveřejnění pro žurnalistické, umělecké nebo literární 
účely, je-li takové zveřejnění ve veřejném zájmu (upozorňuje se jím na nezákonné jednání apod.); 
poskytování některých služeb, pokud je to podmínkou pro jejich realizaci a subjekt údajů 
nemůže souhlas vyslovit. Ve Francii byla s poukazem na čl. 8 odst. 4 DPD vydána řada speciálních zákonů 
a dekretů týkajících se zdravotních záznamů nebo veřejné bezpečnosti. 
 

20. 5. 3. Odstavec pátý – údaje z právních řízení 

Podle odstavce pátého zpracování údajů týkajících se protiprávního jednání, rozsudků v trestních 
věcech nebo bezpečnostních opatření lze provádět pouze pod kontrolou orgánu veřejné 
moci nebo pokud vnitrostátní právo stanoví vhodná zvláštní ochranná opatření, s výhradou výjimek, 
                                                 
573 ROSEN, Jeffrey. The naked crowd: reclaiming security and freedom in an anxious age. New York : Random House, 2005. K tomu 
lze připomenout výše citovaný kontroverzní názor M. Zuckerberga. 
574 Na koho si posvítit? Na cestující anebo na teroristy? Vydáno 29. 1. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/031-67880-025-01-05-903-20100121STO67830-2010-25-01-
2010/default_cs.htm 
575 Rozsudek ESD ze dne 10. 2. 2009, Irsko v. Evropský parlament a Rada Evropské unie, C-301/06, Sb. rozh. s. I-593. 
576 § 12 odst. 1 bod 4 Personal Data Act (523/1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM Čl. 24 odst. 1 písm. f) Italian Personal Data Protection Code. 
Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.it/codice_privacy_english.htm 
577  Srov. § 50 odst. 1 The Act on Processing of Personal Data. Act No. 429 of 31 May 2000. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.datatilsynet.dk/english/the-act-on-processing-of-personal-data/ 
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které mohou být uděleny členským státem na základě vnitrostátních předpisů upravujících vhodná zvláštní 
ochranná opatření. Úplná sbírka rozsudků v trestních věcech musí být v každém případě 
vedena pod kontrolou orgánu veřejné moci. Členské státy mohou stanovit, že údaje týkající se správních 
sankcí nebo rozsudků v občanských věcech budou rovněž zpracovávány pod kontrolou orgánu veřejné 
moci. 

Jen některé státy pokládají trestní záznamy za citlivé údaje a v určitých případech je diskutabilní, 
zda předmětný osobní údaj spadá mezi citlivé. Lze jmenovat právě údaje podle čl. 8 odst. 5 DPD týkající 
se protiprávního jednání, rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních opatření. Vyvstává kupříkladu 
otázka, zda zadržení policií bez následného vznesení obvinění bude spadat pod dosah tohoto ustanovení.  

Některé členské státy zakazují zpracování osobních údajů týkajících se trestných činů i tehdy, je-
li subjektem osobních údajů poskytnut souhlas. Toto normativní řešení působí problémy 
zaměstnavatelům, kteří chtějí prověřit uchazeče o zaměstnání podle výpisu z rejstříku trestů, což je případ 
Belgie a Lucemburska, jejichž zákony mezi citlivé zařazují údaje z právních řízení.578 

Právní řády členských států v souvislosti s předmětnými údaji zakotvují požadavek předběžné 
kontroly a testy proporcionality. Výjimky dopadají na zpracování údajů 
obhájci a dalšími právními zástupci, pakliže se výkon těchto profesí v dosahu zákonů o ochraně osobních 
údajů nachází. 

Byť Úmluva nevymezuje samostatně kategorii citlivých údajů, z anonymizace právě těch 
rozhodnutí ESLP (resp. orgánů Úmluvy), která se týkají obdobných otázek, na něž pamatuje výše 
uvedenou speciální úpravou evropské směrnicové právo, je zřejmé, že k tomuto rozlišení přihlíží.  

Specifickou kategorií quasi-citlivých údajů jsou v některých členských státech uznány informace 
z trestních či obdobných řízení ve věcech mládeže. Je tomu tak proto, že publicita projednávané věci by 
odsouzeného trvale stigmatizovala a ztížila resocializaci, která je u mladistvých pachatelů 
pravděpodobnější. K uvedenému lze poukázat na čl. 40 Úmluvy o právech dítěte. V České republice platí 
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech 
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), který zvýšenou ochranu 
osobních údajů zakotvuje ve svém § 3 odst. 5 zákona a dále v ustanoveních §§ 52 – 54. Ustanovení § 54 
předepisuje, že rozsudek se vyhlašuje veřejně, současně ale stanoví omezení jeho medializace.  
 

20. 6. Národní identifikační číslo 

 Členské státy určí podmínky, za kterých může být předmětem zpracování vnitrostátní 
identifikační číslo nebo jakýkoli jiný identifikátor obecného významu.  

Za zmínku stojí, že některé státy umožňují jeho používání v soukromém sektoru na podkladě 
souhlasu, případně doplněného „jasným ospravedlněním“ jako je tomu ve Švédsku, jinde se uplatňují 
omezení též z obavy z důsledků vzájemného propojení databází, v důsledku čehož zpracování vyžaduje 
souhlas úřadu pro ochranu osobních údajů.579  
 

21. Věcný dosah směrnice  

Věcná působnost DPD je vymezena jejími čl. 3 a čl. 5. Podle prvního odstavce článku 3 platí, 
že tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, 
jakož i na neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají 
být zařazeny. Druhý odstavec konstatuje, že tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů 
jednak prováděné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství a jsou 
uvedeny v hlavě V a VI Smlouvy o EU, a v každém případě na zpracování, které se týká veřejné 
bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu (včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato zpracování 
spojená s otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva, jednak prováděné fyzickou 
osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností.580 

                                                 
578 Čl. 8 belgického zákona a čl. 8 odst. 2 lucemburského zákona, viz výše. 
579 Čl. 22 Personal Data Act (1998:204); issued 29 April 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf 
580 Srov. § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dle kterého se tento zákon nevztahuje na zpracování 
osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. Srov. důvodovou zprávu z českému zákonu o ochraně 
osobních údajů, podle níž se předpis dle svého § 3 odst. 4 nevztahuje na osobní údaje, „které jsou shromážděny nahodile, 
bez prvku systematičnosti, jsou vedeny manuálně a nejsou nijak dále zpracovávány.“ 
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Podle recitálu 16 DPD se tato směrnice nevztahuje na zpracování údajů tvořených zvuky 
či obrazy, jako například údajů zjištěných při dohledu pomocí videokamer, pokud byly zavedeny 
pro zajištění veřejné bezpečnosti, obrany a bezpečnosti státu, nebo pro výkon činností státu 
v oblasti trestní nebo pro výkon jiných činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství. 
Článek 5 DPD předvídá, že členské státy upřesní v mezích ustanovení této kapitoly podmínky, za kterých 
je zpracovávání osobních údajů zákonné. 

Obdobně jako určité výkladové problémy vyvolává rozšíření aplikovatelnosti národních 
úprav implementujících DPD na právnické osoby částí členských států, sporná je extenze těchto předpisů 
na oblasti, jejichž vynětí předvídá čl. 3 odst. 2 DPD. Ve většině členských států tyto údaje v režimu 
navazujícím na DPD chráněny nejsou a posléze by mohly být ze strany úřadu pro ochranu osobních údajů 
státu se širším vymezením ochrany osobních údajů kladeny v souvislosti s pohybem osobních údajů 
v rámci EU překážky podobné předávání údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň 
ochrany. Řečené by se neobešlo bez dopadů kupříkladu do oblasti spolupráce v boji proti terorismu 
nebo mezinárodnímu organizovanému zločinu. 

Některé členské státy rozšiřují obecná pravidla ochrany osobních údajů i na směrnicí vyňatou 
materii vedeny úvahou, že normy ústavního práva poskytují ochranu soukromí rovněž v jednotném 
režimu.  

Článek 3 odst. 2 DPD se zabývá výjimkami z aplikovatelností směrnice a zmiňuje veřejnou 
bezpečnost, obranu, bezpečnost státu (včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato zpracování 
spojená s otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva. Právní řády některých 
členských států nevylučují aplikaci DPD, jak předvídá čl. 3 odst. 2 DPD, ale ponechávají 
uplatnitelnými přinejmenším implementované zásady této směrnice.581 I v případě členských států 
s „hybridním“ režimem je omezeno právo na přístup k informacím, což je logické, neboť protichůdná 
úprava by mařila postupy vyšetřujících orgánů. Uvedené ovšem nekoliduje s povinností 
odposlouchávanou osobu po skončení využití tohoto postupu (nejsou-li dány specifické důvody) 
informovat.582 

Ústavněprávním hlediskům ochrany soukromí na straně členských států lze přičítat i samotné 
přijetí evropské ochrany osobních údajů ve formě směrnicového práva. Nařízení by státním orgánům 
nepřiměřeně zužovalo posuzovací volnost a v některých případech by vedlo k nutnosti přizpůsobovat 
právní normy pouze z formálních důvodů. „Silové řešení“ vycházející ze zásad přímého účinku 
a přednosti představuje v lidskoprávním terénu krajní prostředek a lze pokládat 
za správné, že v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů nebývá běžně užíváno.583  

Členský stát by přitom postupoval v rozporu s DPD (jejím čl. 1 odst. 2), pakliže by zatížil 
právními omezeními předávání osobních údajů do jiných členských států s poukazem na nenáležitou 
úroveň jejich právní ochrany v „cílové“ zemi. Současně toto pravidlo členským státům nebrání v zamezení 
předávání údajů do třetích zemí, ale ani v uplatňování nediskriminačních požadavků v rámci pohybu 
osobních údajů. Mezi ně kupříkladu patří doložení existence právního důvodu zpracování ve smyslu čl. 7 
DPD, resp. způsobu nabytí „importovaných“ osobních údajů v jiném členském státě (jeho legality). 

S výjimkou zahrnutí matérie dle čl. 3 odst. 2 DPD jsou definice obsahově i formulačně blízké 
DPD. Za zaznamenání stojí, že poměrně široký dosah má definice dánská; zákon je aplikovatelný 
na systematické neautomatizované zpracování osobních údajů pro soukromé osoby, byť údaje nejsou 
součástí strukturovaného rejstříku, pokud se údaje vztahují k soukromým nebo peněžním poměrům 
nebo jiným osobním okolnostem, u nichž se dá rozumně očekávat, že nemají být přístupné veřejnosti. 
Na toto zpracování ovšem nedopadá část 8 a 9 zákona, která upravuje právo subjektů údajů na přístup.584 
Stručná a extenzívní je definice v italském zákoně, podle níž je předpis aplikovatelný 
na všechna zpracování osobních údajů v rámci státu a jeho území.585 

                                                 
581 Jde zejména o Nizozemsko, Irsko, Itálii, zčásti Lucembursko. Rovněž portugalský zákon o ochraně osobních údajů dopadá 
na oblast veřejné bezpečnosti, národní obrany a státní bezpečnosti, ovšem výslovně poukazuje na nutnost respektovat zvláštní 
pravidla v nástrojích mezinárodního práva a speciální zákony. K tomu srov. čl. 4 odst. 7 portugalského zákona o ochraně 
osobních údajů. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.cnpd.pt/english/bin/legislation/Law6798EN.HTM 
582 Rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 1992 ve věci Niemietz v. Spolková republika Německo, stížnost č. 13710/88. 
583 Srov. TÝČ, Vladimír. The Limits to the Principle of Supremacy of EU Law over National Law of Member States. In Czech 
Law in European Regulatory Context. 1. vydání. München : Verlag Medien und Recht, 2009. s. 11-29. 
584 Kapitola 1, § 1 odst. 2 dánského zákona. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.datatilsynet.dk/english/the-act-on-
processing-of-personal-data/ 
585 Scope of the Italian data protection code. Italský zákoník ochrany osobních údajů. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.it/codice_privacy_english.htm  



 97  

Z hlediska věcného dosahu DPD je podstatné, že ESD v rozsudku ve spojených věcech 
Österreichischer Rundfunk a další odmítl argumentaci, kterou přijal generální advokát Tizzani, podle níž 
DPD není aplikovatelná na předmětné věci, neboť postrádají souvislost s volným pohybem osobních 
údajů mezi členskými státy, tj. že jde o čistě vnitrostátní situaci.586 Spory v původních řízení před 
rakouskými soudy vycházely z odepření vydání údajů týkajících se příjmů dotčených osob, 
a to zaměstnavatelem rakouskému Účetnímu dvoru / Rechnungshof, resp. 
samotnými zaměstnanci zaměstnavateli – veřejnoprávní rozhlasové stanici. Tyto údaje o příjmech měly být 
předloženy Národní radě, Spolkové radě a parlamentům spolkových zemí a posléze zveřejněny. ESD 
v rámci rozhodnutí o předběžné otázce konstatoval, že: Článek 6 odst. 1 písm. c) a čl. 7 písm. c) a e) DPD 
jsou přímo použitelné v tom smyslu, že se jich jednotlivec může dovolávat před vnitrostátními soudy, 
aby tím zabránil použití pravidel vnitrostátního práva, jež jsou s těmito ustanoveními v rozporu. Ku 
podpoře (shora předznačeného) úsudku, že na předmětný skutkový stav dopadala DPD, ESD položil 
důraz na okolnost (odst. 39 až 45), že: 1/ jakýkoli osobní údaj je způsobilý pohybovat se 
mezi členskými státy, 2/ čl. 3 DPD poukazuje na zpracování osobních údajů obecně, 3/ s volným 
pohybem mezi členskými státy musí být spojena přijatá úprava (zde DRD), a nikoli konkrétní 
projednávaná věc (převažuje tedy abstraktní hledisko, v daném případě nesporné), 4/ protichůdný náhled 
by aplikovatelnost DPD učinil neurčitou a nahodilou, a tudíž stojící v rozporu s jejími harmonizačními cíli, 
a konečně 5/ pokud by DPD byla omezena jen na situace „s unijním prvkem“, prakticky by 
postrádala opodstatnění ustanovení o „osobních a domácích činnostech“ (čl. 3 odst. 2 DPD), resp. čl. 8 
odst. 2 písm. d) DPD. V posuzované věci se též neuplatnila výjimka dle čl. 3 odst. 2 DPD týkající se 
zpracování prováděné „nadací, sdružením nebo jakýkoli jiným neziskovým subjektem, který sleduje 
politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle“. 
 

22. Územní dosah směrnice 

22. 1. Pojem použitelného vnitrostátního práva  

Článek 4 DPD se zabývá použitelným vnitrostátním právem. Podle jeho prvního odstavce každý 
členský stát použije na zpracování osobních údajů vnitrostátní ustanovení, která přijme na základě 
této směrnice, pokud: a) zpracování je prováděno v rámci činností provozovny správce na území 
členského státu; pokud je stejný správce usazen na území několika členských států, musí přijmout opatření 
nezbytná pro dodržování povinností stanovených použitelným vnitrostátním právem každou ze svých 
provozoven; b) správce není usazen na území členského státu, ale v místě, kde se vnitrostátní právní 
předpisy daného členského státu uplatňují na základě mezinárodního práva veřejného; c) správce není 
usazen na území Společenství a používá za účelem zpracování osobních údajů prostředků, 
automatizovaných či nikoli, umístěných na území zmíněného členského státu, ledaže jsou tyto prostředky 
použity pouze pro účely tranzitu přes území Společenství. Podle druhého odstavce čl. 4 platí, že v případě 
uvedeném v odst. 1 písm. c) správce musí určit zástupce usazeného na území zmíněného členského státu, 
aniž je tím dotčena možnost podniknout právní kroky proti správci samotnému. Nelze přehlédnout, 
že čl. 4 patří k výkladově (a též implementačně) obtížnějším normám, v důsledku čehož přetrvávají 
mezi právními řády členských států znatelné rozdíly. 

 

22. 2. Zpracování v rámci činnosti provozovny správce 

Čl. 4 odst. 1 písm. a) DPD ve výčtu případů, kdy každý členský stát použije na zpracování 
osobních údajů vnitrostátní ustanovení, klade na první místo provádění tohoto zpracování 
„v rámci činností provozovny správce na území členského státu“. Z hlediska výkladu čl. 4 odst. 1 písm. a) 
DPD je podstatný recitál 19 preambule DPD.587 Obsahovým těžištěm pojmu usazení je „účinný 

                                                 
586 Rozsudek ESD ze dne 20. 5. 2003, ve spojených věcech Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk a další 
a Christa Neukomm a Joseph Lauermann v. Österreichischer Rundfunk, C-465/00, C-138/01 a C-139/01, Recueil, s. I-4989. 
587 Recitál 19 preambule DPD stanoví, že: 1/ usazení na území členského státu předpokládá účinný a skutečný výkon 
činnosti prostřednictvím stálého zařízení; 2/ že právní forma takové provozovny, ať jde o pobočku nebo dceřinou společnost 
s vlastní právní subjektivitou, není z tohoto hlediska rozhodující; 3/ že pokud je stejný správce usazen na území 
několika členských států, zejména prostřednictvím dceřiné společnosti, musí zajistit, aby všechny provozovny plnily 
povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy, které se vztahují na jejich činnost, zejména s cílem vyloučit jejich 
obcházení. 
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a skutečný výkon činnosti prostřednictvím stálého zařízení“. Dle Kunera jde o širokou definici, 
která zahrnuje mnoho způsobů výkonu obchodní činnosti, nejen „trvalých“, jakými je usazení obchodní 
společnosti nebo pobočky v členském státě, ale také řadu jiných, jakými je najímání zaměstnanců 
a sjednávání smluv o obchodním zastoupení, pronájem majetku a řada jiných podobných činností, 
které naznačují trvající vztah k určitému místu.588  

Ve Finsku a Švédsku zákony o ochraně osobních údajů přijaly rozšiřující vymezení pojmu 
„usazování“ a podřazují mu většinu druhů ekonomických aktivit vztahujících se k dotyčným státním 
územím. Tak je za „usazenou“ osobu pokládán i ten subjekt, který osobní údaje v žádné ze zmiňovaných 
zemí nezpracovává, ale jeví se, že má ze zpracování prospěch.589 To znamená, že pokud prodejce jménem 
obchodní společnosti uzavírá ve Finsku nebo Švédsku smlouvy obsahující osobní údaje obyvatel 
Švédska nebo Finska, dotyčná obchodní společnost je považována za tam „usazenou“, neboť se 
ze zpracování předmětných osobních údajů děje v jejím zájmu. Kuner upozorňuje na nepublikovaný 
případ, kdy McDonald’s byl uznán za „usazeného“, poněvadž ve Finsku šířil prostřednictvím kabelové 
televize svoji reklamu.590 Právě opomenutí internetových aj. elektronických marketingových aktivit 
zaměřených na obyvatele členských států EU lze považovat za jistý nedostatek uvedeného článku DPD. 
Taktéž britský zákon „usazování“ definuje velmi extenzívně, v důsledku čehož je takřka jakákoliv operace 
zpracování osobních údajů na území Spojeného království považována za usazení.591 
 Belgický a nizozemský zákon stanoví, že pokud je správce z vlastní země, ale zpracování je 
prováděno v rámci činnosti provozoven na území jiných členských států, belgické / nizozemské právo se 
neuplatní. To odpovídá druhé části ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) DPD.592 V zákonech 
Spojeného království a Švédska je zakotveno obdobné pravidlo, kdy se neuplatní vlastní právní řád 
správce v případě zpracování, které je prováděno v rámci činností jeho provozovny na území 
cizího členského státu EU, ale rovněž státu člena EHP - nečlena EU.593 
 Německý spolkový zákon rozlišuje mezi 1/ zpracováním v SRN správcem usazeným v jiném 
členském státě EHP a 2/ zpracováním v SRN správcem usazeným v jiném členském státu EHP, 
avšak   prováděném provozovnou správce v Německu.594 V prvním případě se německý zákon nepoužije, 
ve druhém ano. Ke druhé situaci lze dodat, že výjimku mohou představovat zpracování s velmi významně 
oslabenou vazbou k německému území. Německý zákon se použije na zpracování správcem usazeným 
v SRN, pokud se zpracování provádí v zahraničí (aniž by se tak dělo v rámci jeho zahraniční provozovny). 
Konsekventně k tomu, zpracování, které bude prováděno v jiném členském státě EU/EHP tamější 
provozovnou německého správce, se bude řešit s právem státu, kde je 
provozovna umístěna (a nikoli právem SRN).  
 Podle rakouského zákona platí, že v případě zpracování osobních údajů v Rakousku správcem 
usazeným v jiném členském státě se použije zákon státu, v němž je správce usídlen, ledaže by zpracování 
bylo prováděno pro účel přiřaditelný provozovně správce v Rakousku. Odlišná úprava je přípustná jen 

                                                 
588 KUNER, Christopher. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání, Oxford : Oxford University 
Press, 2007. s. 83. 
589 § 4 švédského zákona a § 4 finského zákona. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf a z http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM 
590 KUNER, Christopher. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání, Oxford : Oxford University 
Press, 2007. s. 84. 
591 Část 1, § 5 odst. 1-3 Data Protection Act 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_2 
Třetí odstavec stanoví, že pro účely pododdílů (1) a (2) se za usazeného ve Spojeném království pokládá: 
a) jednotlivec, který obvykle bydlí ve Spojeném království,  
b) osoba, která vznikla podle práva Spojeného království, 
c) partnership nebo jiné sdružení zřízené podle práva Spojeného království; 
d) osoba, která nespadá pod písm. a), b) nebo c), ale udržuje ve Spojeném království: 
 i) úřadovnu, pobočku nebo jednatelství, prostřednictvím které vykonová některou činnost, nebo 
 ii) pravidelnou činnost; 
a usazení v jiném státu EHP má stejný význam. 
592 Čl. 3bis odst. 1 Act of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data. [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://www.privacycommission.be/en/static/pdf/wetgeving/privacy-act-september-2009.pdf 
Čl. 4 Personal Data Protection (Wet bescherming persoonsgegevens). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dutchdpa.nl/downloads_wetten/wbp.pdf 
593 Britský zákon viz výše. Dále srov. čl. 3 Personal Data Act (1998:204); issued 29 April 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf  
594 § 1 odst. 5 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf  
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v souvislosti se zpracováním osobních údajů mimo dosah norem práva EU.595 Extenzívní je 
úprava italská. Do dosahu tamějšího zákona o ochraně osobních údajů spadá zpracování osobních údajů, 
kýmkoli prováděné na území Itálie; odhlíží se tedy od podmínky přítomnosti provozovny.596 Určité 
problémy z hlediska předvídatelnosti práva způsobuje okolnost, že právo Rakouska a Itálie (a v omezeném 
rozsahu i některých dalších států) podřazuje ochraně osobních údajů též údaje o právnických osobách. 
Právo těchto států bývá ve výše vymezených situacích aplikováno na správce sídlící v jiném členském státě 
(a provádějící kvalifikované operace zpracování v Rakousku / Itálii), a naopak zákony jiných členských 
států (tj. ne Itálie / Rakouska) v některých případech bývají aplikovány na správce sídlící v Rakousku 
nebo Itálii. V prvním případě, správci usazení ve státech chránících (zákony implementujícími DPD) údaje 
osob toliko fyzických se stávají adresáty pravidel zpracování údajů právnických osob, které na něj jinde 
nedopadají. Ve druhém případě, správci v Rakousku a Itálii nejsou adresáty těchto pravidel, dokonce 
ani tehdy, pokud by na ně ve vlastním státě dopadaly.  
 

22. 3. Umístění prostředků správce 

Další definici významnou z hlediska určení rozhodného práva nalezneme v čl. 4 odst. 1 písm. c) 
DPD. Autentický text směrnice používá pojem zařízení (equipment / équipement), běžněji ale zákony 
používají výraz prostředky (means / moyens) mající širší rozsah. Některé státy nepoužívají pojem 
prostředky vůbec, neboť pokládají jejich využití za samozřejmé. Podrobnější (resp. kasuistické) by 
s technologickým vývojem rychle zastaraly. Výjimka z aplikovatelnosti v případě použití jen pro tranzit je 
převzata členskými státy doslovně, některé členské státy upřesňují, že jde o tranzit přes územní členských 
států EU, švédský zákon poukazuje na transfer mezi dvěma třetími státy – nečleny EHP.597  

Úprava, podle které zákony členských států dopadají na správce ze států mimo EU, kteří používají 
prostředky na území EU, je do jisté míry co do své opodstatněnosti sporná, a to zejména v situaci, jsou-
li zpracovávány údaje nerezidentů členských států EU; jde ve svých důsledcích o extrateritoriální aplikaci. 
Obtížná je přitom vynutitelnost standardů ochrany zakotvených ve směrnici vůči správcům ve třetích 
státech. Problematický je též institut zástupce v EU, neboť není spojen s dostatečnými zárukami uplatnění 
odpovědnostních nároků vůči tomuto zástupci, odvíjejících se z deliktu správce. Není proto překvapivé, 
že lze zaznamenat jen velmi omezený počet právních postupů proti správcům sídlících mimo EU. 
Předmětné otázky nabývají na aktuálnosti v souvislosti s rozvojem cloud computingu, který znamená 
potenciální omezení soukromí, ale též zvýšení vlivu společností, které uživatelské informace uchovávají. 
Pod dosah definice podle čl. 4 odst. 1 písm. c) DPD spadá – při extenzívním výkladu normy – i situace, 
kdy správce usazený mimo EU prostřednictvím souborů cookies – a tedy s využitím zařízení umístěných 
v EU, míněno osobních počítačů návštěvníků jeho webových stránek – získává osobní údaje. 
 

23. Pozitivní složka ochrany soukromí 

23. 1. Informování subjektů údajů dle čl. 10 a 11 DPD 
Tato kapitola, jakož i ji následující, se zabývají normami, které konkretizují zásadu přístupu 

subjektu údajů k informacím a práva na opravu osobních údajů (srov. čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 14 a čl. 15 
DPD, dále viz výše – zásady).598 Úzký vztah k předmětné problematice mají i další právní instituty, 
kupříkladu souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť jeho právoplatnost předpokládá též jistý stupeň 
informovanosti. DPD přitom ponechává přitom řadu otázek členským státům na uvážení 
v rámci implementace.  

Články 10 a 11 upravují povinnosti správce v souvislosti s informováním subjektu údajů ohledně 
zpracování údajů, a to s rozlišením, zda údaje byly shromážděny od samotného subjektu údajů nebo je 
poskytl někdo jiný. V těchto ustanoveních se odráží zejména princip férového zpracování dle čl. 6 odst. 1 

                                                 
595 § 3 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1999_1_165/ERV_1999_1_165.pdf  
596 Scope of the Italian data protection code. Italský zákoník ochrany osobních údajů. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.it/codice_privacy_english.htm 
597 § 4 Personal Data Act (1998:204); issued 29 April 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf  
598 Srov. NOVÁK, Daniel. Přístup subjektu údajů k informacím a právo na opravu osobních údajů v evropském právu. In 
KOTÁSEK, Josef; CZUDEK, Damian; NECKÁŘ, Jan. Interakce českého a evropského práva. 1. vydání. Brno : 
Masarykova univerzita, 2009. 
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písm. a) DPD. Obsahově se čl. 10 a 11 liší jen okrajově. Rozdílem je zejména čl. 11 odst. 2 DPD, 
který pamatuje – zejména pro případy statistiky nebo historických či vědeckých výzkumů – na situace, 
kdy nelze – buď vůbec nebo bez vynaložení neúměrného úsilí – subjekt údajů informovat. Není pochyb, 
že požadavek na srozumitelnost informace poskytnuté v návaznosti na specifikovaná ustanovení je 
uplatnitelný obecně. Informační povinnost je třeba splnit nejpozději při předání údajů jejich subjektem 
správci, tj. již ve fázi shromažďování údajů. Stávající výčet povinností dle DPD by bylo namístě rozšířit 
o rámcové sdělení ohledně zajištění datové bezpečnosti.  
  K odstranění výkladových pochybností ve specifické oblasti RFID, u nichž mají subjekty údajů 
často méně přesnou představu, o zpracování jakých údajů se jedná, přispívá Pracovní dokument 
o tématech ochrany osobních údajů týkajících se RFID technologií.599 Stanovisko WP 29 prohlašuje, 
že s informováním subjektů údajů o přítomnosti kamerových systémů počítají čl. 10, 11 a 13 DPD; není 
však třeba podat detailní informaci o způsobu tohoto monitoringu (kupř. rozmístění kamer), ale informace 
by měla být k dispozici v rozumné vzdálenosti od monitorovaného místa. 600  
 

23. 2. Právo subjektu údajů na přístup k údajům 

23. 2. 1. Obecně k čl. 12 DPD 

Článek 12 DPD zaručuje subjektům údajů právo obdržet vymezené informace týkající se osobních 
údajů od správce údajů.  Pokud jde o dosavadní bilanci uplatňování těchto nástrojů členskými státy, stojí 
za zaznamenání, že zjištění Evropské komise, dle které úroveň harmonizace práva na přístup k osobním 
údajům je „uspokojivá“, ale mezi státy existují podstatné rozdíly.601 Srovnatelnou studii vypracoval 
ve Spojeném království Department for Constitutional Affairs v roce 2003.602 V rámci tohoto výzkumu 
byli respondenti dotazováni, zda narazili na problémy při získávání informací, které požadovali. Ti, kteří 
odpověděli kladně, většinou poukazovali na neochotu zpracovatelů osobních údajů přiznat, že tyto údaje 
uchovávají, a dobu potřebnou k získání údajů.  

Z finské studie mapující implementaci DPD se podává, že rovněž v tomto členském státě 
přetrvávají některé problémy, pokud jde o získání přístupu k údajům a ověřování správnosti poskytnutých 
informací.603 Souhrnně lze konstatovat, že pokud jde o čl. 12, čl. 14 a čl. 15 DPD, přetrvávají 
mezi právními řády členských států rozdíly ohledně poskytování informací o původu údajů, resp. 
příjemcích a jejich kategoriích, dále též podobě potvrzení, dosahu práva uplatnit námitky nebo objasnění 
„logiky“ automatizovaných rozhodnutí.  
 

                                                 
599 Article 29 Working Party. Working document on data protection issues related to RFID technology. (10107/05/EN, WP 105, 
19. 1. 2005). [cit. 2011-06-20].Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp105_en.pdf 
Ve světle zásad ochrany osobních údajů by prodejce výrobku opatřeného RFID tagu měl zákazníka informovat o:  
a) Přítomnosti RFID tagů na zboží a o umístění čteček. A tedy jednotlivci musejí být informování zaprvé o přítomnosti RFID 
nebo čteček RFID, zadruhé, informovat o RFID, zejména jsou-li pouhým okem nepostřehnutelné, zatřetí pomocí 
vizuálního ukazatele, že RFID právě přenáší údaje. 
b) Důsledcích tohoto technologického opatření, především možnosti předat údaje bez aktivního zásahu člověka. 
c) Účelu použití těchto údajů, zejména zda budou tyto údaje spojeny a zda bude informace zpřístupněna třetí straně. 
d) Totožnosti správce údajů. 
e) Možnostech odstranění tagů či opravě a výmazu jejich obsahu. Výmaz obsahu zahrnuje možnost dočasné (pomocí 
softwarového zámku) či trvalé deaktivace (kill command) či přepsaní jeho obsahu tak, že vysílá jen číslice 0 (to, že RFID vysílá jen 
nuly, není běžné, a proto i zde lze uvažovat o identifikovatelnosti), i samotná přítomnost tagu (ať již jakéhokoli čísla) avizuje 
zlodějům (vykradačům aut apod.) přítomnost hodnotnější věci, je též sporné, zda by nadále měly zájem užívat RFID, když vyčtou 
jen bezcenná data). Lze dodat, že v některých případech jsou přiměřenější jednoduchá technická opatření na principu Faradayovy 
klece. 
f) Realizaci práva na přístup k informacím, ukládání údajů v běžném formátu současně zvyšuje riziko neoprávněného přístupu 
třetí osoby; obdobně vyšší stupeň standardizace z dílny ISO a ETSI je přínosem z hlediska čl. 6 odst. 1 písm. d) DPD, ale zároveň 
představuje riziko tím, že usnadňuje použití údajů k dalším účelům. 
600 Article 29 Working Party. Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance. 
(11750/02/EN, WP 89, 11. 2. 2004) [cit. 2011-06-20]. 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_en.pdf 
601 European Commission, First report on the implementation of the Data Protection Directive (95/46/EC), COM(2003) 265 
final, Analysis and impact study on the implementation of Directive 95/46/EC in Member States 20. 
602 Department for Constitutional Affairs (2003). Response to the consultation paper, Data Protection Act 1998. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http:// www.dca.gov.uk/consult/foi/dpsaresp.htm. 
603 RAENTO, Mika. Data Subject’s Right of Access and to be Informed in Finland: An Experimental Study. International Journal of 
Law and Information Technology, 2006, vol. 14, no. 3, s. 390. 



 101  

23. 2. 2. Právo na vydání sdělení o zpracovávaných údajích  

Článek 12 písm. a) DPD vymezuje podmínky vydání sdělení o zpracovávaných údajích. Právní 
řády některých členských států specificky řeší hraniční případy věcného dosahu práva na vydání sdělení; 
kupříkladu německý zákon stanoví, že právo na přístup dopadá též na údaje uchovávané 
v nestrukturovaných souborech, avšak   uplatní se zde test proporcionality, kdy v kolizi stojí úsilí správce 
a zájem subjektu údajů na získání předmětné informace.604 

Osobní údaje mohou být obsaženy v množství databází umístěných v různých zeměpisných 
oblastech nebo delokalizovaných, čemuž odpovídá obtížnost nalezení všech osobních údajů, kterých se 
jejich subjekt dožaduje. Není vyloučeno, že již samotné vyhledávání v on-line přístupných databázích 
může znamenat riziko úniku informací a obdobný závěr lze vztáhnout i na výsledek tohoto procesu tvořící 
mnohdy ucelený profil jednotlivce. Za zmínku stojí otázka informačních systémů podniků i orgánů 
veřejné správy, které by měly předdefinovánu funkci vyhledání uchovávaných osobních údajů. Evropská 
komise se v této souvislosti vyslovila pro podporu technologií zlepšujících soukromí zaměřených 
na anonymitu a pseudonymitu.605 Tento SW by zahrnoval i facility označující ty uchovávané údaje, 
které mají osobní povahu. Facility mají zajistit plnění závazků vyplývajících z transpozice směrnice DPD, 
jako kupř. omezení předávání osobních údajů třetím subjektům nebo omezení uchovávání údajů na dobu 
nezbytnou pro původní účel.606 Úsilí inkorporovat požadavky ochrany osobních údajů do standardů 
technických je patrně kupř. ze stanoviska WP 29 ke zprávě CEN/ISSS o standardizaci soukromí 
v Evropě.607 

Problematika přístupu k osobním údajům otevírá řadu otázek, jako kupř. kolik informací 
poskytnout, zda může být uložen přiměřený poplatek, nebo zda některé informace mohou být upraveny 
(kupř. tehdy, pokud je vyžadován dokument, který kromě rozhodných dat obsahuje též osobní údaje 
dalších subjektů) a další. Zvláštní pozornost si zasluhují náklady vynaložené na poskytnutí informace. 
K tomu srov. preambule DPD, bod 46. Správci a zpracovatelé osobních údajů namítají, že poskytování 
přístupu může být spojeno s vysokými náklady.608 Tím označili dohledání všech relevantních údajů 
za jeden z hlavních problémů v rámci poskytnutí odpovědi. Někteří respondenti v britské studii tvrdili, 
že zodpovězení jediného dotazu si může vyžádat náklady přes 1 000 britských liber.609 Ve Velké 
Británii přitom může správce údajů stanovit poplatek za každý dotaz a opakovaný dotaz lze vznést až 
po uplynutí „rozumné doby“.610 Podobně v českém zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
s náhradou nákladů správce osobních údajů vzniklých poskytnutím informace počítá § 12 odst. 3. 
Německý zákon o ochraně osobních údajů umožňuje – nejde-li o jeho využití pro obchodní účely – 
přístup k osobním údajům bezplatně.611 Tyto rozdíly mohou vyvolávat problémy pro správce 
a zpracovatele osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje pocházející z různých členských států, 
a představovat tak překážku intraunijního obchodu tím více, že její negativní efekt mohou navýšit náklady 
měnové konverze. 
 

                                                 
604 § 19 odst. 1 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
605 European Commission Internal Market DG (2003). Terms of reference of the technical workshop on Privacy-Enhancing 
Technologies organised by DG Internal. Market on the 4th of July in Brussels. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://europa.eu.int/ comm/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/pet/200304-pet-tor_en.pdf. 
606 Srov. Sdělení Komise ze dne 2. 5. 2007 o „podpoře ochrany osobních údajů prostřednictvím technologií zvyšujících ochranu 
soukromí (PETs)“ KOM(2007) 228 v konečném znění. Jedním z těchto produktů je Tivoli Privacy Manager. Tivoli Privacy 
Manager for e-business. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/privacy-mgr-e-bus/ 
607 Article 29 Working Party. Opinion 1/2002 on the CEN/ISSS Report on Privacy Standardisation in Europe. 
(10761/02/EN/Final, WP 57, 30. 5. 2002). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp57_en.pdf 
608 KORFF, Douwe. EC study on implementation of data protection directive. Comparative summary of national laws, 2002. [cit. 2011-06-20]. s. 
107. Dostupné z http://www.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-
comparativestudy_en.pdf. 
609 Department for Constitutional Affairs (2003). Response to the consultation paper. Data Protection Act 1998. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http:// www.dca.gov.uk/consult/foi/dpsaresp.htm. 
610 Část II, čl. 7 odst. 2 písm. b) a čl. 8 odst. 3 Data Protection Act 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_3 
611 § 34 odst. 5 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf  
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23. 2. 3. Právo na opravu, výmaz nebo blokování údajů, resp. oznámení třetí osobě 

Zatímco čl. 12 výslovně požaduje jen, aby se realizoval bez omezení, v rozumných intervalech 
a bez prodlení nebo nadměrných nákladů výkon práv obsažených v ustanovení pod písm. a) (potvrzení, 
sdělení a oznámení), členské státy EU ve svých právních řádech a aplikační praxi tyto imperativy rozšiřují 
tak, že dopadají i na práva pod písm. b) a c) (opravu, výmaz nebo blokování údajů, oznámení třetí osobě). 
Právo na opravu a výmaz zahrnuje případy, kdy údaje jsou nesprávné, irelevantní, uchovávané déle než je 
nezbytné pro stanovený účel zpracování. Neuplatňuje se přitom bez přihlédnutí k situačnímu kontextu.  
 Pro efektivní uplatňování práva na opravu je namístě uznat odpovídající soukromoprávní žalobní 
nárok. Uvedené podle mého názoru nekoliduje ani s judikaturou dovozující, že není dána pravomoc 
civilních soudů ve věcech ochrany údajů; protichůdné řešení by vzhledem k ústavněprávním garancím 
ochrany soukromí a osobních údajů představovalo denegatio justitiae.  

Objektem kritiky ze strany kanadské komisařky pro ochranu soukromí Jennifer Stoddartové se 
stala sociální síť Facebook kvůli údajné liknavosti při odstraňování údajů osob, které zrušily své profily, 
a předávání těchto dat webovým vývojářům vytvářejícím pro Facebook různé aplikace (hry, testy apod.).612 
Nemožnost úplného výmazu údajů po zrušení účtu vyvolala závěrem roku 2010 kritiku ze strany orgánů 
Evropské unie, které mají vůči pravidlům Facebooku týkajícím se ochrany soukromí 
pochybnosti dlouhodobě. Současně se uvádí, že Facebook z důvodu bezpečnosti denně maže asi 20 000 
účtů dětí mladších 13 let.613  
 DPD nevymezuje technické standardy provedení výmazu. Proto by v případě magnetických médií 
měl být obecně považován za dostačující výmaz souboru příkazem shift+delete atp., byť se tím 
vymaže jen adresa umístění souboru. U citlivějších údajů však dle mého názoru není vyloučeno uplatnit 
vyšší požadavky. Teoretický limit obnovení smazaných dat s využitím magnetické rezistence 
příslušného média činí sedm přepisů. K uvedenému srov. tzv. podporované standardy nebo postupy 
vycházející z poznatků Petera Guttmana.614 Okamžik výmazu údajů je v českém právním řádu významný 
z hlediska interpretace § 232 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, vymezujícího skutkovou podstatu 
trestného činu poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení 
počítače z nedbalosti. 

V některých případech je však neodstranitelnost osobních údajů záměrná: Nositelé 
práv duševního vlastnictví vyvíjejí technologická opatření umožňujících vysledovat, odkud (od koho) 
pocházejí nelegálně šířené kopie. Některá technická řešení mohou být diskutabilní, jelikož uživatel nemá 
možnost docílit výmazu údajů o své osobě z databází prodejce či poskytovatele.  
 Z hlediska konvergence výkladu práva subjektů údajů na přístup k informacím a jejich opravu 

představuje sporný případ rozsudek britského Odvolacího soudu ve věci Durant v. Financial 
Services Authority, kterým byly formulovány základní pojmy ochrany osobních údajů v britském právu.615 

                                                 
612 Facebook čelí obvinění z narušování ochrany osobních údajů uživatelů. Vydáno 17. 7. 2009. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.lidovky.cz/facebook-celi-obvineni-z-narusovani-ochrany-osobnich-udaju-uzivatelu-1k6-/ln-
media.asp?c=A090717_083356_ln-media_pks Američtí zákonodárci zjistili, že některé facebookové aplikace ohrožují soukromí 
získáváním uživatelských dat a jejich předáváním k marketingovým účelům. Na uvedenou kritiku Facebook reagoval 
konstruktivně. Srov. Úřadům vadí ztráta soukromí, Facebook stahuje nejoblíbenější hru. 7. 11. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.lidovky.cz/uradum-vadi-ztrata-soukromi-facebook-stahuje-nejoblibenejsi-hru-ph1-/ln-
media.asp?c=A101107_105035_ln-media_mev Nejde jen o problém sociálních sítí. Problematické jsou rovněž některé aplikace 
pro mobilní telefony. Google v březnu 2011 smazal dálkově škodlivé aplikace ze 180 000 telefonů s vysvětlením, 
že autoři těchto aplikaci měli přístup k jejich identifikaci a mohli získat i další uložené údaje. 
613 Mark Zuckerberg: children should be allowed to use Facebook. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/8533429/Mark-Zuckerberg-children-should-be-allowed-to-use-
Facebook.html Chování dětí a mladistvých v souvislosti s užíváním sociálních sítí a ochranou soukromí mapuje studie. 
LENHART, Amanda - PURCELL, Kristen - SMITH, Aaron - ZICKUHR, Kathryn. Social Media and Mobile Internet Use 
Among Teens and Young Adults. Pew Research Center. February 3, 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_Report_Final_with_topli
nes.pdf 
614 HMG Infosec Standard No: 5‚ The Enhanced Standard; U.S. Department of Defence Sanitizing (DOD 5220.22-M); U.S. 
Department of Defence Sanitizing (DOD 5220.22-M ECE). KISSEL, Richard; MATTHEW Scholl; SKOLOCHENKO, Steven; 
LI Xing: Guidelines for Media Sanitization. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST 
Special Publiction 800-88. Dostupné z http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-88/NISTSP800-88_rev1.pdf 
K uvedenému srov. též postupy odvíjející se z poznatků novozélandského počítačového vědce Petera Guttmana. Jeho webové 
stránky jsou dostupné z http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/ [cit. 2011-06-20]. 
615 Rozsudek Odvolacího soudu ve věci Durant v. Financial Services Autority ze dne 8. 12. 2003, Case No: B2/2002/2636. 
Neutral Citation No: [2003] EWCA Civ 1746. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.interpretconsulting.com/RIPA/Cases/Durant-v-FSA.pdf. Dále srov. Johnson v Medical Defence Union [2006] 
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Rozsudek se stal předmětem diskuse mezi vládou Spojeného království a Evropskou komisí 
co do svého souladu s právem EU. 
 Žalobce Durant byl klientem Barclays Bank. V roce 1993 podlehl ve svém sporu s touto bankou. 

Posléze se neúspěšně pokusil o zpřístupnění údajů o něm vedených bankou za účelem obnovy řízení. 
V létě 2000 si stěžoval na banku u Úřadu pro finanční služby (Financial Services Authority, dále jen 
„FSA“). Dotázal se rovněž FSA, jaké dokumenty obdržel od Barclays ve své roli bankovního dohledu. 
FSA provedl šetření a věc uzavřel bez toho, že by žalobce blíže informoval o jeho výsledku. Poukázal 
přitom na povinnost mlčenlivosti vyplývající z bankovní legislativy. Žalobce se obrátil se stížností 
k Stížnostnímu komisaři FSA (FSA Complaints Commissioner), ale tento jeho návrh byl zamítnut. 
Posléze žalobce vznesl dva podněty ohledně údajů k FSA podle § 7 DPA za účelem zpřístupnění 
počítačových a manuálních souborů. FSA poskytl kopie dokumentů uchovávaných v elektronické podobě, 
z některých byly přitom odstraněny údaje o třetích osobách. FSA odmítl žádost o zpřístupnění 
manuálních záznamů s vysvětlením, že se nejedná o osobní údaje ve smyslu § 1 odst. 1 
britského zákona o ochraně údajů (Data Protection Act, dále jen „DPA“), jelikož netvořily součást 
relevantního systému souborů (relevant filing system). Žalobce se bezúspěšně obrátil postupem podle § 7 
odst. 9 DPA ke County Court s tvrzením, že FSA porušil jeho právo na přístup k informacím. Poté se 
odvolal k Odvolacímu soudu, kde byl opět neúspěšný. Odvolací soud podstatně omezil právo na přístup 
k údajům v projednávané věci tím, že zamítl návrh, kterým se žalobce domáhal přístupu k neupraveným 
počítačovým dokumentům a manuálním záznamům uchovávaným Barclays Bank, a to na podkladě 
úsudku, že označené záznamy elektronické nelze kvalifikovat jako „osobní údaje“ a manuální 
nepředstavují relevantní systém souborů ve smyslu britského práva ochrany osobních údajů.
 V souvislosti s rozhodováním o odvolání žalobce Odvolací soud vymezil čtyři základní okruhy 
otázek: 

1/ Které údaje jsou „osobní“ v tom smyslu, že spadají pod dosah práva na přístup k osobním 
údajům? Soud určil dvě hlediska pro posouzení, zda je údaj osobní. První je, zda informace 
byla „biografická v podstatném smyslu“. To znamená, že o osobní údaj nejde tam, kde nejsou „osobní 
konotace“ nebo „soukromé implikace“. Zadruhé, o osobní údaj půjde tehdy, když se soustřeďuje 
na určitou osobu spíše, než aby tento subjekt osobních údajů byl jen zmiňován a primárně se datový 
soubor vztahoval na osobu jinou nebo určitou událost. Soud osobní údaj spojil s jeho způsobilostí 
„ovlivnit jednotlivcovo soukromí, ať již v oblasti osobního nebo rodinného života, obchodní 
nebo profesní činnosti“. Soudem přijaté stanovisko představuje restriktivní vymezení pojmu „osobní 
údaj“, neboť z jeho dosahu vylučuje informace „nezaměřené biograficky“. Soud sice traktoval, že je třeba, 
aby na žádost mohl reagovat „úředník bez zvláštní znalosti souborů nebo subjektu osobních údajů“, 
avšak   ve skutečnosti se toto pravidlo uplatní jen v jednoduchých případech a v situacích složitějších 
zůstává nezbytnou znalost kontextu.616 Obtížné je rovněž uvažovat o „biografičnosti v podstatném 
smyslu“ a „soustředěnosti na jednotlivce“ v obsáhlých elektronických databázích. 

2/ Co je „relevantní systém souborů“ ? Odvolací soud uzavřel, že „relevantní systém souborů“ je 
omezen na systém a) ve kterém soubory tvořící jeho části jsou strukturovány nebo vztaženy takovým 
způsobem, že je jednoduché z výsledku vyhledávání určit, zda specifická informace je způsobilá nabýt 
rozměru osobního údaje jednotlivce vznášejícího dotaz, zda jsou jeho osobní údaje uchovávány v systému 
a pokud ano, ve kterých souborech, b) přičemž systém je dostatečně sofistikovaný a podrobný, 
aby bylo možné indikovat zda a kde v jednotlivém souboru nebo souborech specifická 
kritéria nebo informace o jednotlivci mohou být snadno nalezeny.  FSA uchovávala různé soubory 
obsahující informace o žalobci, včetně dvou souborů nadepsaných „Mr Durant“ s dokumenty 
vztahujícími se k jeho stížnosti s listinami uspořádanými v chronologickém pořadí. Odvolací soud odmítl 
tvrzení, že jde o součást „relevantního systému souborů“, a ku podpoře tohoto závěru uvedl, 
že schopnost obsluhy identifikovat a lokalizovat soubory, včetně těch organizovaných chronologicky 
nebo jmenovitě není dostatečná. S právním názorem Odvolacího soudu se lze ztotožnit potud, že i dle 
DPD dopadají na manuální soubory její pravidla jen tehdy, pokud jsou strukturovány tak, aby předmětné 
informace bylo možno bez obtíží dohledat. DPD však nestanoví, že manuální systémy musejí mít 
v tomto směru ekvivalentní parametry jako počítačové systémy. V této souvislosti lze poukázat na recitál 

                                                                                                                                                         
EWHC 321 (Ch). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.5rb.com/docs/Johnson-v-
MDU%20ChD%203%20Mar%202006.pdf 
616 Postoj britského soudu se na první pohled může jevit coby „hodnotově orientovaný“ (směřující proti formalistické 
regulaci nepodstatných osobních údajů). Při bližší pozornosti však vyjde najevo, že i „biograficky nezaměřené“ informace mohou 
být – po zasazení do mozaiky s dalšími informacemi – významné. 
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27 DPD, podle něhož musí být ochrana osobních údajů aplikována jak na jejich automatické zpracování 
tak i na zpracování manuální. Požadavek na „technickou“ ekvivalenci je ztěžka udržitelný. Britský 
Komisař pro informace zveřejnil stanovisko, podle něhož je nutný test o dvou krocích.617 Jestliže jsou 
řazeny podle jména, zpracovatel údajů potřebuje vědět, že systém bude obsahovat kategorii požadovaných 
osobních údajů. Pokud je systém indexován podle vztahu k určitému předmětu, zpracovatel údajů 
potřebuje vědět, že systém je indexován tak, že je možné najít informaci o určitém jednotlivci. Podané 
stanovisko nejenže nezpochybňovalo nosné důvody předmětného rozsudku, ale ve svých důsledcích 
vyňalo z dosahu DPA i další manuální soubory, např. vycházející jen z chronologických kritérií. 

 3/ Zda zpracovatel osobních údajů má povinnost vyhovět žádosti o poskytnutí údajů tam, kde by 
tím došlo k předání osobních údajů o třetí osobě, s výjimkou případů, kdy je to „rozumné za všech 
okolností“ ? V rámci hodnocení, zda vynechání osobních údajů třetí osoby bylo nezbytné a přiměřené, 
Odvolací soud konstatoval, že ve skutečnosti většina úprav (anonymizací osobních údajů) provedených 
FSA se netýkala osobních údajů žalobce.618  

4/ Náleží soudu pravomoc nařídit zpracovateli osobních údajů, který nesprávně odepřel přístup 
k údajům, aby předchozí žádosti vyhověl? Odvolací soud se přesto vyslovil ku prospěchu 
širokého uvážení, tedy s souladu s názorem správců a zpracovatelů údajů čelících požadavkům na rozsáhlé 
zpřístupňování údajů. Pokud jde o test proporcionality, je třeba posuzovat vážnost zásahu, škodu jím 
vzniklou subjektu osobních údajů, počet postižených, náklady splnění. Čl. 12 DPD požaduje po členských 
státech zaručit přístup k uchovávaným osobním údajům a její čl. 22 směřuje 
k možnosti soudního přezkumu tvrzeného porušení zaručených práv. Je tudíž sporné, zda nosné důvody 
rozhodnutí ve věci Durant těmto požadavkům dostojí.  

Ve zmiňovaném doporučení britský Komisař pro informace tento judikát vyložil s důrazem 
na otázku, zda informace ovlivňuje soukromí jednotlivce a zda na něj může mít dopad.619 Pohled 
Odvolacího soudu je však obtížně udržitelný ve světle judikatury ESD, dle níž zásah 
do soukromého života není podmíněn tím, zda informace má povahu citlivého údaje nebo jejím 
zveřejněním byla způsobena újma.620 Ostatně, úřady pro ochranu osobních údajů byly otevřeně kritické 
k rozhodnutí Durant a mezi Evropskou komisí a britskou vládou probíhala jednání, která měla vyústit 
k přijetí zákonné definice osobních údajů jednoznačněji odpovídající směrnici. Rozhodovací důvody 
rozsudku ve věci Durant by tedy již neměly být přenášeny na další právní případy.   
 

23. 3. Výjimky a omezení přístupu k osobním údajům 

Ustanovení čl. 3 odst. 2 (srov. výše) a čl. 13 odst. 1 písm. a) až g) DPD omezují dosah směrnice 
tím, že z něj vyjímají věcně vymezené oblasti nebo specifické situace. Je namístě předeslat, 
že tato ustanovení nezpochybňují, že se i v této sféře uplatní ústavněprávní záruky ochrany soukromí. Čl. 
13 DPD zahrnuje případy omezení práv podle čl. 6 odst. 1, čl. 10, čl. 11 odst. 1, čl. 12 a čl. 21 DPD.621 

Výjimka týkající se ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých ve smyslu čl. 13 odst. 1 
písm. g) DPD nebyla v některých právních řádech v zásadě implementována a některé členské státy 
zdůrazňují její význam, pokud jde o ochranu samotného subjektu údajů před zjištěními, které by pro něj 
mohly mít – jak lze očekávat – nepříznivé následky. Jde zejména o informace o zdravotním stavu. Není 

                                                 
617 UK Information Commissioner: The Durant Case and its impact on the interpretation of the Data Protection Act 1998, 
Vydáno 27. 2. 2006, [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/detailed_specialist_guides/the_durant_case_and_its_impa
ct_on_the_interpretation_of_the_data_protection_act.pdf  
618 Jen ve dvou případech mohlo být řešení sporné. Šlo o jméno úředníka FSA, který odmítl poskytnout souhlas se sdělením 
vlastního jména žalobci.  
619 Tamtéž, s. 2. 
620 Rozsudek ESD ze dne 20. 5. 2003, ve spojených věcech Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk a další 
a Christa Neukomm a Joseph Lauermann v. Österreichischer Rundfunk, C-465/00, C-138/01 a C-139/01, Recueil, s. I-4989, 
odst. 75. 
621 Podle čl. 13 odst. 1 DPD spadají mezi výjimky následující otázky: a) Poskytnutí přístupu k údajům by ohrozilo národní 
bezpečnost, obranu, veřejný pořádek, bezpečnost, prevenci nebo vyšetřování trestných činů. b) Poskytnutí přístupu k údajům by 
mohlo představovat vážné nebezpečí pro zdraví nebo léčbu subjektu osobních údajů nebo někoho dalšího. c) Jestliže údaje jsou 
používány výhradně pro historické, vědecké nebo statistické účely. d) Jestliže je neposkytnutí údajů nezbytné pro zabezpečení 
významného ekonomického nebo finančního zájmu státu nebo Evropské unie. e) Je-li již patřičná informace veřejně dostupná. f) 
Kontrolní, inspekční nebo regulační funkce vyplývající, i pouze příležitostně, z výkonu veřejné moci v případech uvedených 
v písmenech c), d) a e). g) Ochrana subjektu údajů nebo práv a svobod druhých. Ustanovení čl. 13 odst. 2 DPD poskytuje prostor 
pro další omezení odpovídajících práv ve vztahu k vědeckému výzkumu. 
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vyloučena ani aplikace této výjimky ve vztahu k ochraně zdroje důvěrných informací (Spojené království). 
Členské státy, které uvedenou výjimku do svých právních řádů inkorporovaly, využívají korektivů 
ve formě testu proporcionality. Souhrnně lze konstatovat, že zákony členských států se podstatně liší 
co do rozsahu výjimek a použitých testů.  

I v těchto případech je však třeba na žádost o poskytnutí osobních údajů reagovat a dát najevo, 
že je založen důvod pro odepření přístupu; srov. Finsko.622 Je přitom nabíledni, že odůvodnění zamítnutí 
přístupu by nemělo fakticky popřít důvody pro tento postup tím, že kritické údaje samo zprostředkuje; 
s nadsázkou lze tvrdit, že jde o jistou obměnu institutu využití práva nevypovídat. 

Uvedeným výčtem se však nevyčerpávají zcela situace, kdy je výkon předmětných práv omezen. 
Mika Raento upozorňuje, že banky nepovažují údaje o výplatách mezd, bankovních transakcích, 
platebních příkazech a výkazech za osobní údaje. Peněžní ústavy pokládají za osobní údaje jen ty, 
které představují základní informace o zákazníkovi. To podle autora postrádá podklad v právní úpravě.623 
Dále uvádí, že tam, kde banky poskytly údaje o transakcích formou výpisů z účtů a výročních zpráv, již 
nemají povinnost učinit tak bez dalšího znovu. Švédskému úřadu pro ochranu osobních údajů přisvědčuje, 
že pokud subjekt údajů je průběžně zpravován, může se ve své odpovědi omezit 
na poukaz na tuto okolnost. Podle rakouského práva je třeba v případě vznesení žádosti o poskytnutí 
přístupu nutno uchovávat – kvůli vytvoření prostoru pro případnou oponenturu subjektem údajů – 
na dobu dalších čtyř měsíců.624  

Ne ve všech členských státech ale zákony o ochraně osobních údajů stanoví, že subjekt osobních 
údajů má právo požadovat informaci o zdroji těchto údajů, účelu shromažďování, resp. použití údajů 
a jejich poskytnutí třetím stranám. K uvedenému lze poukázat na usnesení Ústavního soudu České 
republiky ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 274/07, aprobující v ústavněprávní rovině nepřiznání 
práva na zaslání omluvy státního zastupitelství do trestního spisu. Zde však nosné důvody rozhodnutí 
přihlížely k omezením daným materiální vykonatelností (případného) výroku, odpovídajícího stěžovatelem 
formulovanému žalobnímu petitu.625 V případě trestního spisu nejde o materiál veřejnosti dostupný (srov. 
§ 65 tr. řádu), což je okolnost posilující závěr, že nepředstavuje ústavněprávní problém, je-
li (pro stěžovatele příznivý) výsledek řízení o ochranu osobnosti objektivně zprostředkovatelný jinak. 
 K čl. 13 odst. 1 písm. c) lze poznamenat, že podle normativního řešení běžně 
uplatňovaného členskými státy dokumenty uchovávané pro historické účely nemusejí být opraveny, 
ale subjekty údajů jsou oprávněni k jejich komentování s tím, že odpovídající záznam bude 
k archiválii přiřazen. V případě periodicky vycházejících publikací (kupř. telefonních seznamů) správce 
údajů dostojí požadavkům zákona tím, že údaj opraví v příštím vydání.  
 

23. 4. Právo subjektu údajů na námitku, otázka automatizovaných individuálních rozhodnutí 
a pozitivní složka ochrany soukromí v bezpečnostní oblasti 

23. 4. 1. Právo subjektu údajů na námitku 

DPD poskytuje jednotlivcům další oprávnění související s právem být informován a právem 
na přístup k osobním údajům související práva, kupř. v čl. 14 právo uplatnit námitky proti zpracování 
osobních údajů, resp. v čl. 15 právo nebýt podřízen „automatizovaným individuálním rozhodnutím“.  

Ustanovení pod písm. a) článku 14 DPD je inspirováno úpravou uplatněnou ve francouzském 
zákoně o ochraně osobních údajů.626 Právní úpravy členských států vycházející z čl. 14 písm. a) DPD 
lze rozlišit zejména dle dosahu možnosti uplatnit námitky proti zpracování; některé právní řády zakotvily 
tuto možnost jen ve vztahu k „minimu“ předvídanému ustanovením DPD, další jsou aplikovatelné 

                                                 
622 § 28 odst. 2 Personal Data Act (523/1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM 
623 RAENTO, Mika. Data Subject’s Right of Access and to be Informed in Finland: An Experimental Study. International Journal of 
Law and Information Technology. 2006, vol. 14, no. 3, s. 402. 
624 § 26 odst. 7 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1999_1_165/ERV_1999_1_165.pdf 
625 Ústavní soud poukázal též na rozhodovací praxi ESLP, konkrétně rozsudek ze dne 30. 7. 1998 ve věci Gustafsson v. Švédsko, 
stížnost č. 15573/89, odst. 10 a 11, rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 17. 3. 2005 ve věci Negoescu v. Rumunsko, stížnost 
č. 55450/00, a rozsudek ze dne 17. 7. 2007 ve věci Sanocki v. Polsko, stížnost č. 28949/03, odst. 20, 27, 30-35. 
626 Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/ 
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obecně, popř. bez zpracování nezbytného pro plnění zákonného závazku a též plnění smlouvy. Je přitom 
nabíledni, že vychází-li zpracování ze souhlasu, bude obvykle efektivnější jej odvolat. 
 Úpravy implementující čl. 14 písm. b) DPD se vyskytují ve dvou základních variantách. První 
předpokládá obecné zajištění publicity a možnosti uplatnit námitky, zatímco druhá vychází z adresnosti, 
tedy předpokládá informovat každý subjekt údajů jednotlivě. Právní řády členských států do dosahu 
úpravy vycházející z čl. 14 písm. b) DPD zařazují též související témata výzkumu trhu 
nebo veřejného mínění. Odpovídající práva jsou zachována i ve vztahu ke kamerovému dohledu.627  

V tomto rozhodnutí Evropského ombudsmana vycházející ze situace, kdy Evropská komise 
odmítla stížnost občana proti spolkové zemi Hamburk. Stěžovatel namítl, že tato spolková země 
předala jeho osobní údaje třetí straně, která je použila pro marketingové účely, aniž by jej o tom 
informovala či mu poskytla prostor pro uplatnění námitek. Ombudsman konstatoval, že by mohla být 
namístě extenzivnější interpretace čl. 14 odst. 1 písm. b) DPD, než použila Evropská komise.628  

 

23. 4. 2. Automatizovaná rozhodnutí 

Automatizované rozhodnutí je definováno jako to, co zakládá právní účinky týkající se subjektu 
osobních údajů nebo podstatně ho ovlivňující a které vychází z výhradně automatizovaného zpracování 
dat se záměrem hodnotit některé osobní aspekty vztahující se k němu, jako kupř. výkon v práci, schopnost 
splácet úvěry, spolehlivost apod. Příkladem automatizovaného rozhodnutí může být takové, kterým se 
na základě numerických kritérií – bez zásahu člověka – rozhodne o (ne-)poskytnutí úvěru. Kvůli snížení 
rizik vyplývajících z tohoto postupu v praxi rozhodovací proces – tak jako tak – finalizuje člověk. DPD 
na automatizované rozhodovací procesy ve svém čl. 15 hledí s opatrností. Prvý odstavec 
uvedeného článku stanoví obecné právo subjektů údajů nepodléhat rozhodnutím o určitém 
stupni závažnosti (daném existencí jeho právních účinků nebo významných dopadů), resp. jeho zaměření 
(hodnocení určitých rysů jejich osobnosti, například pracovního výkonu, důvěryhodnosti, spolehlivost, 
chování, atd.). Odstavec druhý tento striktní postoj reviduje; předpokládá jednak existenci vhodných 
opatření zajišťujících ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů, jednak rámec uzavírání nebo plnění 
smlouvy či povolení právním předpisem. Toto opatření není nutné tehdy, pokud se žádosti o uzavření 
nebo plnění smlouvy vyhovuje.  

Přijatá omezení jsou však až nepřiměřeně široká; dle mého názoru zde není důvod přeceňovat 
zásadu předběžné opatrnosti. Příkladem úsilí uplatnit automatizované rozhodování byla v domácím 
právním prostředí průkopnická práce Viktora Knappa O možnosti použití kybernetických metod v právu. 
Její autor posuzoval možnosti stanovení výše výživného na základě vzorce zohledňujícího řadu sociálních 
a ekonomických parametrů.629 V současnosti jsou k dispozici čím dál sofistikovanější technologie, avšak 
i v těchto podmínkách lze hledat vyvážené stanovisko. Právní normy přitom mohou nalézt řadu 
„metajuristických“ myšlenkových zdrojů. Isaac Asimov formuloval tři základní zákony robotiky v povídce 
Runaround již v roce 1942. Podle původního znění těchto zákonů platí, že: 1/ Robot nesmí ublížit 
člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. 2/ Robot musí poslechnout člověka, 
kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním zákonem. 3/ Robot se musí chránit před poškozením, kromě 
případů, kdy je to v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.630 Publicitu si získaly i pokusy 
o kodifikaci robotické etiky. Jde kupř. o Chartu robotické etiky z dílny 
jihokorejského Ministerstva obchodu, průmyslu a energetiky, dále činnost vědeckého sdružení European 
Robotic Research Network (EURON), resp. Roboetickou cestovní mapu.631 Nelze však zastírat, 

                                                 
627 Article 29 Working Party. Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance. 
(11750/02/EN, WP 89, 11. 2. 2004) [cit. 2011-06-20]. 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_en.pdf 
628 Decision of the European Ombudsman on complaint 2467/2004/PB against the European Commission. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/042467.htm 
629 KNAPP, Viktor. O možnosti použití kybernetických metod v právu. Praha : ČSAV, 1963, s. 120. Další obdobně zaměřené výzkumy 
realizoval jmenovaný autor v rámci Ústavu státu a práva Československé akademie věd, resp. skupina V. Másilka v Právnickém 
ústavu min. spravedlnosti.  
630 Překlad podle hesla Wikipedie „Zákony robotiky“. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kony_robotiky 
631 LOVGREN, Stefan. Robot Code of Ethics to Prevent Android Abuse, Protect Humans. National Geographic News. March 
16, 2007. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://news.nationalgeographic.com/news/2007/03/070316-robot-ethics.html 
S ochranou soukromí výslovně počítá VERUGGIO, Gianmarco. The Roboethics Roadmap. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://jnrr07.u-strasbg.fr/actes/presentations/TB/Veruggio.pdf 
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že současné možnosti informačních a komunikačních technologií nedávají záruku plné 
implementovatelnosti uvedených deklarací.632 Regulace rizik vyplývajících z „odosobnění“ rozhodovacích 
procesů je snáze zvládnutelná „na papíře“ než v mnohotvárné realitě, kterou bývá obtížné předem 
abstraktně vystihnout. V některých případech je nevyhnutelné akceptování 
i tohoto „dokonalosti vzdáleného“ stavu, kupř. u expertních systémů zahrnutých do procesu výběru dárců 
orgánů.  

Reálně dosažitelný by měl být přinejmenším přístup subjektu údajů k informaci o logice 
automatizovaného rozhodnutí, a to ve formě – v mezích objektivních možností – srozumitelné adresátovi. 
Příkladem podrobně propracované úpravy je britský právní rámec; podle tamějšího zákona má subjekt 
údajů právo na písemné potvrzení, že žádné z rozhodnutí, které bylo ve vztahu k němu přijato, nespočívá 
na plně automatizovaném zpracování údajů.633 Automatizovaná rozhodnutí s právními účinky jsou 
zakázána; tam, kde účinky nejsou, musí být rozhodnutí oznámeno jednotlivci v co nejkratší lhůtě a subjekt 
údajů poté může požádat o nové přijetí rozhodnutí, a to ve lhůtě 21 dnů a již nikoli automatizovanou 
formou. Pokud je již subjekt informován o povaze a důsledcích rozhodnutí, není již třeba tato zjištění 
opakovat. Britské právo počítá též s výjimečnými rozhodnutími; člení je na čtyři kategorie. První dvě 
v zákoně korespondují s prvními dvěma ve směrnici. Další dvě výjimky se vztahují k rozhodování 
na základě zákona. Státní sekretář může formou nařízení stanovit další výjimky. Právní řády členských 
států umožňují zařazení jednotlivce na seznam osob, které si přejí omezit své oslovování za účelem 
marketingu.634 

 

23. 5. Pozitivní složka ochrany soukromí v bezpečnostní oblasti 

Že v oblasti bezpečnosti budou práva omezena, naznačuje již čl. 13 DPD; současně však nejde 
o jejich obecnou eliminaci, což lze doložit níže uvedenými právními akty dopadajícími na předmětnou 
sféru. 
 
a) Úmluva k provedení Schengenské dohody (Úřední věstník L 239, 22/09/2000 S. 0019 - 0062) 
v čl. 109 a násl. spojuje právo osob na přístup k údajům, které se jich týkají a jsou uloženy 
v Schengenském informačním systému, s jeho vymezením právními předpisy smluvní strany 
(členského státu), u níž byl odpovídající požadavek vznesen. Tato Úmluva relativně neurčitými pojmy 
vymezuje typické situace, kdy je přípustné či obligatorní subjektu údajů přístup k předmětným informacím 
zamezit. Jde o možnost poškození provedení právního úkolu uvedeného v záznamu, resp. trvání účelu 
utajovaného sledování u záznamu. Ustanovení čl. 109 odst. 1 a čl. 114 odst. 2 Úmluvy pamatují na situaci, 
kdy se subjekt údajů domáhá přístupu ke svým datům u orgánů jiného smluvního státu než toho, 
který příslušný záznam do Schengenského informačního systému učinil, poskytnutím prostoru k zaujetí 
postoje orgánem vkládajícího státu. O samotném zpřístupnění údajů, jakož i o jeho rozsahu, rozhoduje 
vnitrostátní kontrolní orgán označený v čl. 114 odst. 1 Úmluvy. Na zpřístupnění údajů logicky navazuje 
institut opravy záznamu. K projednání sporů vycházejících z předmětného terénu jsou povolány dle 
čl. 111 Úmluvy a navazující vnitrostátní úpravy soudy nebo jiné orgány. Smluvní státy se přitom Úmluvou 
zavázaly k výkonu jejich pravomocných rozhodnutí.  
 
b) Úmluva o Europolu byla nahrazena rozhodnutím Rady č. 2009/371/SVV ze dne 6. 4. 2009 o zřízení 
Evropského policejního úřadu (Europol) s účinností (až na některé výjimky) ode dne 1. 1. 2010. 
Obsahové těžiště práva na přístup k osobním údajům zpracovávaným Europolem se nachází v čl. 30 až 
čl. 32 tohoto rozhodnutí. Žádost o informace se podává prostřednictvím stanoveného orgánu 
členského státu, přičemž odpovídající správní postupy jsou předmětným rozhodnutím lhůtovány. 
Uplatňuje se spolupráce mezi Europolem a dotčenými orgány členských států. Důvody odepření přístupu 
jsou v čl. 30 odst. 5 rozhodnutí vymezeny čtyřčlennou taxonomickou řadou, přičemž její prvky směřují 
k ochraně veřejných zájmů sledovaných jak samotným rozhodnutím, tak i trestním právem, resp. ochraně 

                                                 
632 Konkrétní naplnění např. prevenční povinnosti (srov. třetí zákon robotiky) bývá složitým problémem i pro soudy a úvahy o její 
realizaci v podání strojů jsou předčasné.  
633 Část II, čl. 7 Data Protection Act 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_3 
634 K tomu srov. web Federace evropského přímého a interaktivního marketingu. Federation of European Direct and 
Interactive Marketing. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.fedma.org/ 
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práv a svobod třetích stran.635 Konsekventní vůči právu na přístup k údajům je právo na jejich opravu 
nebo výmaz (popř. zablokování) zakotvené v čl. 31 rozhodnutí, z něhož se odvíjejí povinnosti Europolu 
a dotčených orgánů členských zemí. Rozhodnutí Europolu (resp. jeho procesní průtahy) podléhají dozoru 
společného kontrolního orgánu (čl. 30 odst. 7 a čl. 32 rozhodnutí) zřízeného dle čl. 34 
předmětného rozhodnutí.  
 
c) Stěžejními prameny upravujícími Vízový informační systém jsou rozhodnutí Rady 
č. 2004/512/ES ze dne 8. 6. 2003 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úřední věstník EU L 
213, 15. 6. 2004), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. 11. 2008 
o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy 
(nařízení VIS) (Úřední věstník EU L 218/60, 13. 8. 2008). Nařízení zakotvuje právo subjektu údajů 
na informace a navazující právo na přístup, opravu a vymazání údajů ve svém čl. 37 a násl. Ustanovení 
čl. 37 odst. 3, čl. 38 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a 4 dokonce poukazují na DPD. Uvedená práva se realizují 
prostřednictvím orgánů členských států (vnitrostátních orgánů dozoru), a to i v rámci jejich mezinárodní 
spolupráce (čl. 39 nařízení). Rozhodnutí podléhají soudnímu přezkumu. Řídící orgán je objektem dohledu 
Evropského inspektora ochrany údajů (čl. 26 ve spojení s čl. 42 nařízení), který rovněž spolupracuje 
s orgány členských států (čl. 43 nařízení). 
 
d) Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. 12. 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání 
otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (ve spojení s nařízením Rady (ES) 
č. 407/2002 ze dne 28. 2. 2002, kterým se stanoví některá provádějící pravidla k nařízení č. 2725/2000) 
upravuje práva osob, jejichž údaje jsou v rámci jmenovaného systému uchovávány, (tj. zúčastněných osob) 
ve svém čl. 18. Toto nařízení právo na přístup k údajům výslovně zakotvuje v čl. 18 odst. 1 písm. e) DPD. 
Uvedený předpis poukazuje na práva subjektu údajů odvíjející se z DPD, kterou dále rozvíjí 
zejména co do otázek spolupráce mezi členskými státy při provádění oprav nebo vymazání údajů. Pokud 
jde o institucionální složku, nařízení na úrovni členských států navazuje na DPD (její čl. 28) 
a v celounijním rámci předvídá kontrolní působnost Evropského inspektora ochrany údajů.  
  
e) Rámcové rozhodnutí Rady č. 2008/977/SVV ze dne 27. 11. 2008 o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech zakotvuje pozitivní složku 
práva na ochranu osobních údajů v čl. 16-18. Je přitom patrné, že odpovídající postupy, včetně omezení 
realizace těchto práv jsou konstruovány podobně jako v případě DPD.  
 

24. Důvěrná povaha osobních údajů a bezpečnost zpracování  

Problematiku bezpečnosti osobních údajů otevírá článek 17 DPD, ustavující jeden ze základních 
principů ochrany osobních údajů. S uplatněním této zásady se počítá v nejrůznějších situacích. K tomu 
srov. § 41 odst. 4 dánského zákona o ochraně osobních údajů, kde se konstatuje, že osobní údaje, 
které jsou zpracovávány pro veřejnou správu a u nichž existuje zvláštní zájem cizích mocností 
na znalosti jejich obsahu, musejí být v případě války nebo za podobných okolností zničeny.636 V podobně 
opatrném duchu se nese pravidlo belgického zákona, podle něhož v rámci organizace správce smějí mít 
jednotlivé osoby přístup jen k těm osobním údajům, které znát potřebují.637 
 Německý spolkový zákon systematicky vymezil požadavky na bezpečnost zpracování osobních 
údajů seznamem. Ten zahrnuje následující kontroly: přístupu, přenosu, vstupů, práce, náhodné ztráty 
nebo zničení, odděleného zpracování dle jednotlivých účelů. Jde o důkladné schéma, není však vyloučeno, 
že kvůli své podrobnosti a jisté kasuističnosti ne zcela postihne některé nové prvky rychle se 

                                                 
635 Čl. 30 odst. 5 rozhodnutí o zřízení Europolu stanoví, že poskytnutí informací v odpovědi na žádost podle odstavce 1 bude 
zamítnuto, pokud je zamítnutí nezbytné za účelem: a) umožnění Europolu řádně plnit jeho úkoly; b) ochrany 
bezpečnosti a veřejného pořádku v členských státech nebo předcházení trestným činům; c) záruky, že nebude ohroženo žádné 
vnitrostátní vyšetřování; d) ochrany práv a svobod třetích stran. Při posuzování použitelnosti výjimky musí být zohledněny zájmy 
dotčené osoby. 
636 § 41 odst. 4 The Act on Processing of Personal Data. Act No. 429 of 31 May 2000. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.datatilsynet.dk/english/the-act-on-processing-of-personal-data/ 
637 Čl. 54 Royal Decree implementing the Act of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of 
personal data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.privacycommission.be/en/static/pdf/wetgeving/royal-decree-2001-
september-2009.pdf 
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měnícího technologického prostředí.638 Zůstává interpretační otázkou, zda lišit požadavky na standardy 
ochrany osobních údajů podle toho, je-li zpracovatelem „profesionální“ subjekt; k tomu srov. finskou 
a britskou úpravu užívající této diferenciace též ve vztahu ke zdravotnickým zařízením.  
 Spolkový ústavní soud v rozsudku ze dne 2. 3. 2010 ve věci sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 
1 BvR 586/08, k požadavkům na zabezpečení osobních údajů uchovávaných na základě právních norem 
implementujících DRD konstatoval, že vzhledem k rozsahu a potencionální výpovědní hodnotě 
uložených a shromážděných dat, je zajištění bezpečnosti dat velmi významné pro vyváženost napadených 
předpisů.639 Je zapotřebí takové zákonné regulace, která bude jasně a závazně garantovat zvlášť vysokou 
míru zabezpečení. Přitom má zákonodárce volnou ruku působnosti, aby technickou 
konkretizaci stanovených měřítek (kritérií) svěřil určitému dozorčímu orgánu. Zákonodárce má přitom 
také povinnost zajistit, aby rozhodování o druhu a způsobu daných bezpečnostních opatření 
nebylo svěřeno nekontrolovatelně do rukou jednotlivých poskytovatelů telekomunikačních služeb. 
 Že se úsilí o zajištění bezpečnosti osobních údajů může minout účinkem, je 
mimo jakoukoli pochybnost. Rozměr, v jakém se tak děje, ovšem přesto může být překvapivý.640 Nebrání 
nicméně snahám o navyšování údajů uchovávaných o obyvatelstvu, mj. zavedením identifikačních průkazů 
občanů nebo rozšíření státních databází DNA. Diskutovaná je snaha britské vlády zavést občanské 
průkazy. Jevilo se, že problémy odvíjející se ze světové krize tento nákladný projekt odloží ad acta, 
v červenci 2009 jej britský ministr zdravotnictví za Labour Party Alan Johnson v článku pro deník the 
Guardian znovu oživil s tvrzením, že krádeže identity ve Velké Británii způsobují majetkovou újmu 
ve výši 1,2 miliardy liber ročně, zatímco vydání občanského průkazu by každého občana stálo (toliko) 30 
liber.641 Kritici namítali, že vzhledem k integrování bezkontaktních čipů do těchto průkazů není 
z technického hlediska vyloučeno pochyb občanů dálkově sledovat. Nová britská 
vláda však tyto kontroverzní plány nepřevzala. Selhání bezpečnostních opatření dokládá existence 
rozsáhlého černého trhu s osobními údaji, které jsou využívány jak k trestné činnosti, tak „pouze“ 
k získání výhody v hospodářské soutěži, kupř. formou cíleného telefonického oslovování zákazníků 
a jejich přesvědčováním k uzavření smluv.642 Že implementace DRD do německého právního řádu 
znamená zvýšení těchto rizik, zdůrazňuje stanovisko německého sdružení hackerů Chaos Computer Club 
vyžádané Spolkovým ústavním soudem.643  
 

25. Oznamovací povinnost a předběžná kontrola 

25. 1. Oznamovací povinnost dle čl. 18 a čl. 19 DPD 

Potřebám praxe slouží zjednodušení oznamovacích povinností správce (resp. jeho zástupce) 
ve smyslu čl. 18 a čl. 19 DPD, které zahrnuje vynětí některých organizací, pokud zpracovávají údaje 
o svých členech, dalšími typickými oblasti uplatnění výjimek je mzdová oblast. Východiskem pro výklad 
tohoto institutu je fakt, že samotnou oznamovací povinnost nelze přeceňovat, neboť nepředstavuje 
sama o sobě záruku, že zpracování bude probíhat v souladu se zákonem. Může být sporné, zda výdaje s ní 
spojené jsou přiměřené ke způsobilosti tohoto prostředku dosáhnout zvýšení ochrany subjektů údajů. 
Objevují se proto úvahy o nahrazení oznamování orgánu dozoru zjednodušeným postupem, doplněným 
požadavkem na přesnou dokumentaci operací, včetně zdrojů údajů a jejich příjemců, kategorií údajů 
ve vztahu k jednotlivým účelům a přehledu o subjektech údajů; oznamování by 
bylo vyhrazeno rizikovějším operacím vyžadujícím předběžnou kontrolu apod.  

 Mezi členskými státy přetrvávají rozdíly, pokud jde o uplatnění výjimek a zjednodušených 
postupů. Správci údajů (obchodní společnosti), kteří chtějí v rámci své celoevropské sítě používat 

                                                 
638 Příloha k § 9 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
639 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010 ve věci sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-011en.html 
640 Souhrn „medializovaných“ případů týkajících se ztrát osobních údajů je dostupný kupř. z http:// http://www.safetica.cz/o-
nas/novinky [cit. 2011-06-20]. 
641 JOHNSON, Alan. We need identity cards, and soon. Vydáno 2. 7. 2009. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2009/jul/02/identity-cards-fraud-cost 
642 Německý skandál: Osobní data tisíců lidí jsou na prodej. Vydáno 12. 8. 2008. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://zahranicni.ihned.cz/c1-26365150-nemecky-skandal-osobni-data-tisicu-lidi-jsou-na-prodej. 
643 Stellungnahme des Chaos Computer Clubs zur Vorratsdatenspeicherung. Vydáno 9. 6. 2009. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.ccc.dc/vds/VDSfinal 18.pdf 



 110  

standardizované, jednotné postupy při zpracování osobních údajů, proto nemohou využít institutu 
zjednodušeného zpracování nebo výjimek. Další charakteristickou oblastí pro vyloučení oznamovací 
povinnosti je v právních řádech členských států zpracování údajů z veřejných registrů. Francouzský zákon 
byl novelou ze dne 12. 5. 2009 změněn ve směru nového vymezení zpracovatelských operací, kde se 
uplatní zjednodušený postup.644 Španělský zákon v případě veřejných úřadů nahrazuje oznámení úřadu 
pro ochranu osobních údajů publikací v úředním věstníku.645 Zde je třeba zveřejnit účel souboru, 
kategorie subjektů údajů, postupu získávání údajů, popis základní struktury systému a popis osobních 
údajů, které mají být zahrnuty, ztotožnit úředníky odpovědné za systém, místo, kam se mají subjekty údajů 
obracet k výkonu svých práv, přijatá bezpečnostní opatření a podrobnosti ohledně uchovávání údajů.   
 Některé členské státy uzákonily další požadavky na rozsah sdělovaných údajů v rámci plnění 
oznamovací povinnosti. Jde o „dodatečné“ údaje časové (období zpracování, resp. uchování údajů), místní 
(místo zpracování), ale též týkající se podrobností zpracování (včetně informací o totožnosti zpracovatele 
a vzájemném propojování údajů). Všechny členské státy zřídily (a bez výraznějšího zájmu veřejnosti) 
provozují veřejně přístupný rejstřík zpracování předvídaný čl. 21 DPD, obsahující všechny oznámené 
údaje, s výjimkou podrobností ohledně přijatých bezpečnostních opatření.  
 

25. 2. Předběžná kontrola 

Článek 20 DPD zakotvuje institut předběžné kontroly. Jde o nejstriktnější formu státního dohledu 
nad zpracovatelskými operacemi, který má původ ve francouzském zákoně, kde se ovšem týkal zpracování 
údajů veřejným sektorem prakticky v plné šíři, byť formálně se jednalo jen o „radu“. Týká se situací, 
které jsou spojeny se specifickými riziky pro svobody subjektů údajů. Rovněž v této oblasti přetrvávají 
znatelné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o vymezení operací vyžadujících předchozí kontrolu.  
 Mezi typické oblasti uplatňování předběžné kontroly patří:  
1. Některé oblasti zpracování osobních údajů, které se odvíjejí z jiného právního základu než souhlasu 
subjektu údajů se zpracováním. Ve Finsku se tento režim uplatňuje tehdy, pokud je zpracování nezbytné 
k 1/ ochraně životních zájmů subjektu údajů, 2/ výkonu veřejného úřadu správcem nebo třetí osobou, 
které mají být údaje předány, 3/ uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým 
jsou údaje sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů.646 
Obdobnou úpravu zakotvuje francouzský zákon.  
2. Citlivé údaje. Švédský zákonodárce se vydal cestou úpravy zpracování genetických údajů samostatným 
zákonem, do něhož vtělil zvláštní mechanismus dohledu nad zpracováním. 647  
3. Podle stanoviska WP 29 platí, že zvláštní pravidla, včetně postupu dle čl. 20 DPD (resp. 
jeho implementační úpravy), se uplatní též ve vztahu ke skrytému videomonitoringu; je rovněž nezbytné 
v pravidelných intervalech videozáznamy vymazat, pakliže nedokládají žádné porušení zákona.648 
Do režimu dle čl. 20 DPD spadají stálá propojení systémů videodohledu řízené různými správci údajů, 
spojení obrazu a biometrických údajů (daktyloskopických stop apod.), hlasové identifikační systémy, 
systémy na rozpoznávání osob, systémy používané k předvídání chování osob nebo automatizovaná 
rozhodnutí. K uvedenému lze poukázat též na zásady specifikace a zákonnosti účelů. 
4. Úvěrové reference.  
5. Propojování databází. 
6. Automatizovaná individuální rozhodnutí. 
7. Mezi další oblasti, kde se procedury vycházející z čl. 20 DPD uplatní může spadat nábor zaměstnanců, 
zpracování údajů pro jiné účely, než pro které byly původně shromážděny, shromažďování údajů majících 

                                                 
644 § 24 Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/ 
645 Kapitola II, čl. 55, odst. 1 Royal Decree 1720/2007, of 21 December, which approves the Regulation implementing Organic 
Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z https://www.agpd.es/portalwebAGPD/english_resources/regulations/common/pdfs/reglamentolopd_en.pdf 
646 § 43 Personal Data Act (523/1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM 
647 Swedish Code of Statutes no 2006:351. Ministry/Agency: Ministry of Health and Social Affairs. Title: The Genetic Integrity 
Act (2006:351). Issued: 18 May 2006. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.smer.se/Bazment/266.aspx 
648 Article 29 Working Party. Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data 
by means of Video Surveillance. (11750/02/EN, WP 89, 11. 2. 2004) [cit. 2011-06-20]. 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_en.pdf  
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trestněprávní rozměr, použití identifikačních čísel, pokud slouží více účelům než jedinému, resp. 
videodohled a monitorování internetových aktivit. 
8. Co do otázky předávání údajů spojeného se zvýšenými riziky lze poukázat na čl. 26 odst. 2 DPD. 
 Mezi právní řády se slabším důrazem na předběžnou kontrolu (resp. obdobné speciální 
mechanismy) spadají Spojené království a Španělsko.  
 

26. Předávání osobních údajů do třetích států 

26. 1. Definice pojmu předávání 

DPD obrací pozornost zejména k vnitřnímu trhu, tj. zamezení konfliktů mezi zákony členských 
států tím, že jedna operace s osobními údaji by měla spadat jen pod zákon jediného členského státu. 
V této souvislosti představuje východisko její čl. 1 odst. 2, podle kterého členské státy nemohou omezit 
ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy z důvodů ochrany zajištěné podle odstavce 1 
(ochrany osobních údajů). 

DPD však neopomíjí ani transnacionální témata, neboť DPD rovněž harmonizuje předávání 
osobních údajů do třetích zemí. Již ohledně vymezení třetích zemí existují mezi členskými státy rozdíly, 
kupříkladu ve statusu zemí EHP, které nejsou součástí EU, tedy Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
Jmenovaná trojice států je pro účely ochrany osobních údajů považována za státy členské, a nikoli „třetí“, 
v Irsku, Spojeném království, Spolkové republice Německo a Švédsku. Podle převažujícího přístupu 
členských států není bez dalšího postačující, je-li třetí země smluvní stranou Úmluvy č. 108; protichůdný 
právní názor uplatňuje Švédsko.649  

Aplikovatelnost pravidel zakotvených v čl. 25 a čl. 26 DPD se odvíjí z vymezení pojmu 
„předávání“; s rozvojem možností disponovat s informacemi v on-line prostředí, 
bez fyzického postoupení paměťového média, se zvyšuje složitost rozlišení, odkdy již jde o předávání 
údajů, a současně riziko, že se běžný uživatel ICT dostane – neúmyslně a za vcelku banálních okolností – 
do střetu s normami ochrany osobních údajů.  

Vícekrát bylo předmětem kritiky zjištění, že do DPD není vtělen mechanismus uplatňování zásady 
de minimis. Určitý korektiv lze ovšem nalézt v judikatuře ESD. Uvedený orgán ve věci Bodil Lindqvist 
konstatoval, že umístění osobních údajů na server umístěný v EU, který je ovšem přes internet 
celosvětově dostupný, neznamená předávání údajů do třetích zemí podle čl. 25 DPD.650  

První část argumentace ESD se odvíjela z technických otázek elektronické komunikace. V případě 
zveřejnění osobních údajů na webu jde o komunikaci nikoli přímo mezi osobou předávající data na server 
a osobami k němu se připojujícími, nýbrž je podstatné (nemá-li osoba předávající data vlastní server) 
zprostředkování poskytnutím webhostingu. Tento argument však nelze přeceňovat, neboť jisté 
mezičlánky jsou charakteristické pro dálkovou komunikaci obecně. Informace nejsou ze serveru 
automaticky zasílány uživatelům internetu (tehdy by o předávání údajů šlo), ale jsou to sami uživatelé, 
kdo musí vyvinout činnost směřující ke zpřístupnění informace. V daném případě se nikdo ze zahraničí 
(natožpak ze státu mimo EU) ke sporným webovým stránkám nepřipojil, a též z jazyka textu (švédštiny) je 
zřejmý nedostatek úmyslu údaje poskytnout příjemcům ze třetích států (data měla směřovat členům malé 
farní komunity). Z řečeného nevyplývá, že pouhé umístění osobních údajů na web nemůže – za jistých 
podmínek – znamenat předávání, jak zdůrazňují některé úřady pro ochranu osobních údajů, jmenovitě 
britský Komisař pro informace.651 Nemusí se přitom jednat o zpřístupnění neomezenému okruhu 
uživatelů internetu; za předávání osobních údajů lze pokládat zajištění jejich 
dosažitelnosti pro zaměstnance poboček obchodní společnosti vně Evropskou unii.  

ESD dále poukázal, že DPD vychází ze stavu z poloviny 90. let minulého století, kdy internet 
nebyl natolik rozšířen, aby se daly předvídat všechny praktické důsledky, přičemž k úsudku o nezbytné 
zdrženlivosti při posuzování umístění osobních údajů na web coby jejich předání lze dospět per arg. ad 
absurdum, neboť pokud by se v daném případě jednalo o předávání údajů do třetích zemí podle čl. 25 
DPD, členské státy by byly povinny uplatňovat zákaz tohoto postupu (s výjimkami ve smyslu čl. 26 DPD), 
dokud bude na Zemi existovat jakékoli území mimo jurisdikci států, které zajišťují odpovídající úroveň 

                                                 
649 § 34 Personal Data Act (1998:204); issued 29 April 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf 
650 Rozsudek ESD ze dne 6. 11. 2003, Bodil Lindqvist, C-101/01, Recueil, s. I-2971. 
651 UK Data Protection Commissioner: ‘International transfers of personal data: advice on compliance with the 8th 
data protection principle’ para 4.3, Dostupné z <www.dataprotection.gov.uk/ dpr/ dpdoc.nsf>. 
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ochrany. Ohledně materiální stránky posuzovaného jednání ESD zaznamenal, že ze skutkové základny 
věci nelze přesvědčivě dovodit společenskou škodlivost postupu „delikventky“ (jednající v dobré víře 
v zákonnost svého postupu) a celý případ se tak míjel s nosnými důvody DPD; nemohla být řeč 
o zpřístupnění údajů „v širokém rozsahu“ a „pro obchodní účely“. 

Za předávání osobních údajů do třetích zemí ve smyslu DPD by neměla být pokládána situace, 
kdy v rámci směrovacího procesu (routingu) dochází k dopravování datového paketu přes síťovou 
infrastrukturu nacházející se (zčásti) mimo státy EU/EHP (resp. státy s odpovídající úrovní ochrany). 
DPD neobsahuje výslovnou definici předávání údajů, avšak   některé členské státy takové vymezení 
do svého právního řádu zakotvily. Stojí za zvážení, zda směrnici v tomto směru upřesnit například 
po vzoru německého zákona o ochraně osobních údajů stanoví ve svém § 3 odst. 4 bod 3, že předávání 
znamená zpřístupnění osobních údajů, které jsou uchovávány nebo získány zpracováním údajů, třetí 
straně buď a) prostřednictvím předání (!) údajů třetí straně nebo b) prohlédnutím nebo vyhledáním údajů 
dostupných k prohlédnutí nebo načtení. V ustanovení § 3 odst. 8 téhož zákona se objasňuje rozdíl 
mezi příjemcem a třetí stranou. Příjemcem se rozumí osoba nebo instituce, které jsou údaje zpřístupněny. 
Třetí strana je kterákoli osoba nebo instituce odlišná od správce. Třetí stranou nejsou subjekty údajů 
nebo osoby či instituce shromažďující, zpracovávající nebo používající osobní údaje v některém ze států 
EHP. 652  
 

26. 2. Odpovídající úroveň ochrany 

Jak bylo uvedeno, články 25 a 26 DPD zakazují předávat osobní údaje do třetích zemí, 
které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; existence odpovídajících ustanovení 
představuje condicio sine qua non fungování zvoleného normativního řešení, neboť jinak by bylo možné 
jeho snadné obejití předáním údajů ke zpracování mimo územní dosah této směrnice.Tím se ovšem 
nevylučuje kritika předmětné úpravy, podle níž jsou ustanovení čl. 25 a čl. 26 DPD pro správce 
a zpracovatele údajů nepřiměřeně omezující svým důrazem na centralizované rozhodování. Při rozdílných 
mechanismech ochrany osobních údajů v jednotlivých státech a regionálních uskupeních je věcí diskuse, 
zda některé mimoevropské úpravy nezajišťují ochranu osobních údajů důsledněji než DPD a navazující 
systém norem.653  

Mezi jednotlivými členskými státy se uplatňuje rozdílný přístup co do řešení otázky, kdo je 
legitimován k posouzení odpovídající úrovně přijatých opatření. Pokud není 
k dispozici stanovisko Evropské komise (čl. 25 odst. 6 DPD), je k předmětnému hodnocení povolán úřad 
pro ochranu osobních údajů nebo – což je řešení většiny členských států – samotný správce údajů. 
Švédský zákon stanoví, že státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy č. 108 zajišťují odpovídající 
úroveň ochrany osobních údajů.654 V tomto směru úprava vybočuje z požadavků předvídaných směrnicí, 
avšak   přinejmenším za současného právního stavu, kdy nejsou smluvními stranami zmiňované konvence 
státy mimo Radu Evropy, nejde o zásadnější problém. Pakliže se Evropská komise postupem dle čl. 31 
odst. 2 DPD vysloví k úrovni ochrany poskytované třetím státem – ať již pozitivně ve smyslu čl. 25 odst. 
6 DPD nebo negativně dle čl. 25 odst. 4 téhož předpisu – jde o konstatování závazné.655 
 

26. 3. Předávání osobních údajů do států bez odpovídající úrovně ochrany 

 Článek 26 DPD zakotvuje výjimky, při jejichž splnění lze předat osobní údaje i do třetích zemí, 
které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany; členské státy se dikce jeho ustanovení přidržují 
bez významnějších modifikací. Výčet těchto výjimek je obsažen v odstavci prvém uvedeného článku. 

                                                 
652 § 3 odst. 4 a odst. 8 Federal Data Protection Act (BDSG) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf  
653 Za úpravy zakotvující vyšší stupeň ochrany osobních údajů bývají pokládány zejm. americké Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA), Gramm-Leach Bliley Act a Statement of Auditing Standards No. 70 (part of the Sarbanes Oxley 
Act). ROBINSON, Neil; GRAUX, Hans; BOTTERMAN, Maarten; VALERI, Lorenzo. Review of the European Data Protection 
Directive. RAND Corporation, 2009. s. 34. Dostupné z www.rand.org/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR710.pdf 
654 § 34 Personal Data Act (1998:204); issued 29 April 1998. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf 
655 DG Justice Freedom and Security. Decisions on Adequacy of Third Countries. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm 
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Ustanovení pod písm. a) dopadá na situaci, kdy subjekt údajů nepochybně udělil svůj souhlas s předáním. 
Podmínka „nepochybnosti“ (či výslovnosti) nebyla vtělena do irského zákona.656  

Další ustanovení se odvíjejí z kategorie nezbytnosti spojené s určitým právem chráněným zájmem. 
Tento zájem se spojuje se smluvním terénem, konkrétně splněním smlouvy mezi subjektem údajů 
a správcem nebo předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů [písm. b)], resp. uzavřením 
nebo plněním smlouvy, která byla uzavřena nebo která má být uzavřena v zájmu subjektu údajů 
mezi správcem a třetí osobou [písm. c)], dále s důležitým veřejným zájmem nebo zjištění, výkon 
nebo obranu právních nároků před soudem, resp. životně důležitými zájmy subjektu údajů [písm. d) a e)].  
 Konkretizace pojmu veřejného zájmu je judikaturou českého Nejvyššího správního soudu 
a Ústavního soudu spojena až s fází aplikace práva, z čehož jako „pozitivní externalita“ vyplývá 
překážka účelového vymezení tohoto zájmu zákonodárcem. Oproti tomu, irský zákon o ochraně osobních 
údajů ponechává vymezení na právních předpisech, což otevírá prostor extenzi této výjimky.657 Poměrně 
centralistické je řešení britské, kdy o souladu s veřejným zájmem rozhoduje lord kancléř.658 Výjimku 
týkající se veřejného zájmu nad rámec směrnice rozšířila španělská zákonná úprava, neboť k ní 
podřadila též informace vyžadované daňovými a celními úřady (státu, který neposkytuje odpovídající 
úroveň ochrany).659 
 Rekurs k ochraně životně důležitých zájmů je v některých členských státech podmíněn 
nezpůsobilostí subjektů údajů vyslovit s předáním souhlas. Rakouská úprava stanoví v případě předání 
osobních údajů s poukazem na ochranu významného veřejného zájmu nebo životního zájmu jednotlivce 
uskutečněného z důvodu naléhavosti bez předchozího povolení Komise pro ochranu osobních údajů 
povinnost bezodkladného oznámení tomuto orgánu.660 Samotná kategorie životně důležitého zájmu se 
jeví mít přiměřený dosah, nicméně francouzský zákon se soustřeďuje ke striktnějšímu pojmu ochrany 
lidského života.661   
 Coby samostatný právní základ DPD uznává předání osobních údajů z veřejného rejstříku, 
který je na základě právních předpisů určen pro informování veřejnosti a je přístupný 
veřejnosti nebo jakékoli osobě, která osvědčí svůj právní zájem, pokud jsou v daném případě splněny 
právní podmínky tohoto přístupu [písm. f)]. Za (opětovné) zaznamenání stojí institut nepřímo osobních 
údajů v rakouském zákoně, na které nedopadají požadavky odpovídající úrovně ochrany.662  
 Druhý a třetí odstavec DPD předvídají výjimečné povolení dispozic 
s osobními údaji mimo hranice EU, u nichž adekvátní ochranná opatření, včetně výkonu práv subjektu 
údajů, poskytuje správce údajů jednající v mezích „vhodných smluvních doložek“, přičemž toto řešení 
aprobuje členský stát.663 Dodatečný ochranný mechanismus představuje informační povinnost 
členského státu, který udělil toto povolení, ve vztahu k Evropské komisi a ostatním členským státům, 
na což navazuje možnost uplatnění námitek, resp. přijetí „vhodných opatření“ Komisí podle čl. 31 odst. 1 
DPD. Se zmiňovanými smluvními doložkami souvisejí závazná korporátní pravidla, která DPD výslovně 
nezmiňuje, ale Evropská komise s nimi počítá v případě předávání osobních údajů subjektům ve státech 
mimo EU, které nepřijaly úpravu kompatibilní s DPD.664 

                                                 
656  § 11 odst. 4 písm. a) Data Protection Acts, 1988 and 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?DocID=796&ad=1 
657 § 35 Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/ 
658 § 11 odst. 4 písm. a) a § 11 odst. 5 Data Protection Acts, 1988 and 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?DocID=796&ad=1 
659 Čl. 34 písm. h) Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.agpd.es/portalwebAGPD/english_resources/regulations/common/pdfs/Ley_Orgaica_15-99_ingles.pdf 
660 § 12 odst. 4 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1999_1_165/ERV_1999_1_165.pdf 
661 § 69 odst. 1 Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/ 
662 § 4 odst. 1 a § 12 odst. 3 bod 2 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 
2000) [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1999_1_165/ERV_1999_1_165.pdf 
663 Srov. Model Contracts for the transfer of personal data to third countries. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/modelcontracts/index_en.htm  
664 Srov. Article 29 Working Party. Working Document Establishing a Model Checklist Application for Approval of Binding 
Corporate Rules (05/EN, WP108, 14. 4. 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp108_en.pdf. Dále též Article 29 Working Party. Working 
Document: Transfers of personal data to third countries: Applying Article 26 (2) of the EU Data Protection Directive to Binding 
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26. 4. Specifika předávání osobních údajů z EU do USA665  

Na podkladě čl. 25 odst. 6 DPD Evropská komise shledala za odpovídající úroveň ochrany 
osobních údajů v případě Švýcarska, Kanady, Argentiny, Guernsey, Jersey a ostrova Man.666 Požadavky 
směrnice respektují rovněž „Zásady bezpečného přístavu pro soukromí“ Ministerstva obchodu 
a předávání osobních dat cestujících Úřadu cel a ochrany hranic Spojených států.  

Ústava USA zaručuje ochranu soukromí ve svém čtvrtém dodatku (o shodách a rozdílech 
v evropských a amerických ústavněprávních východiscích pojednává práce výše) a v rovině 
obecného práva danou matérii upravují Privacy Act z roku 1974, doplněný posléze o Computer Matching 
and Privacy Protection Act z roku 1988, které se vztahují výhradně na americké občany a osoby 
s povolením trvalého pobytu v USA.667 Osobní dosah této legislativy tudíž neodpovídá evropskému 
směrnicovému právu.  

Dne 26. 7. 2000 Evropská komise přijala rozhodnutí č. 2000/520/ES, kterým schválila tzv. Zásady 
bezpečného přístavu pro soukromí (Safe Harbor Privacy Principles) Ministerstva obchodu USA.668 Tzv. 
bezpečný přístav znamená soustavu správních a technických opatření, která má zaručovat odpovídající 
úroveň ochrany osobních údajů předávaných z členských států EU do Spojených států amerických. 
 Subjekt amerického práva projeví vůli participovat na vymezeném systému tím, že se přihlásí 
k dodržování zásad „bezpečného přístavu“ a nechá se zapsat na seznam vedený Ministerstvem obchodu 
USA, tzv. Safe Harbor List.669 Dohled nad dodržováním odpovídajících právních požadavků spadá 
do působnosti Federální obchodní komise a – pokud jde o letecké společnosti – Ministerstva dopravy.  

Americké subjekty, které k naznačenému řešení nepřistoupí, mohly nadále nabývat osobní údaje 
na základě některého z obecných právních důvodů předvídaných čl. 26 DPD. Systém Safe Harbor 
nedopadá na zpracování údajů americkou veřejnou sférou.  
 
Dohoda Europol – USA 

Pokud jde o součinnost v oblasti vnitřní bezpečnosti, stojí za zaznamenání, že velvyslanec 
USA při EU Rockwell Schnabel a ředitel Europolu Jürgen Storbeck dne 6. 12. 2001 podepsali v Haagu 
Prozatímní dohodu o spolupráci, která se nicméně otázkami ochrany osobních údajů blíže nezabývala.670 
Přes provizorní povahu tohoto právního aktu představovala nepřítomnost záruk ochrany lidských 
práv nikoli zanedbatelným deficitem a výhrady byly vzneseny též k procedurální stránce přijetí dohody 
(bez konzultace Evropského parlamentu i Společného orgánu dozoru pro Europol), 
jejího právního podkladu (Úmluva o Europolu umožňuje přijímat pouze tzv. úplné dohody), 
jakož i absence dohledu ESD.671    

Mezi týmiž smluvními stranami došlo dne 20. 12. 2002 v Kodani k uzavření Dodatkové dohody 
mezi USA a Europolem o výměně osobních údajů a souvisejících informací.672 Tato dohoda si již 

                                                                                                                                                         
Corporate Rules for International Data Transfers (11639/02/EN, WP 74, 3. 6. 2003). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2003/wp74_en.pdf. 
665 Tato kapitola vychází z textu diplomové práce NOVÁK, Daniel. Aktuální problémy ochrany osobních dat v právu EU. 
2004/2005. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. s. 53 a násl. Zveřejněno NOVÁK, Daniel. Aktuální 
otázky transferu osobních dat z EU do USA. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.euractiv.cz/evropske-
pravo/analyza/aktuln-otzky-transferu-osobnch-dat-z-eu-do-usa 
666 DG Justice Freedom and Security; Decisions on Adequacy of Third Countries. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm 
667 Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552a, Public Law No. 93-579, doplněný posléze Computer Matching and Privacy Protection 
Act of 1988, P.L. 100–503. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.justice.gov/opcl/privstat.htm. 
668 Rozhodnutí Komise z 26. 7. 2000 v návaznosti na Směrnici 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady, o přiměřenosti ochrany 
poskytované podle zásad bezpečného přístavu pro soukromí a souvisejících frekventovaných dotazů vydaných Ministerstvem 
obchodu Spojených států (US Department of Commerce)" [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0520:EN:HTML  
669 Safe Harbor List. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z https://www.export.gov/safehrbr/list.aspx 
670 Agreement between the US and the European Police Force (Europol), 6 December 2001. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.europol.europa.eu/legal/agreements/Agreements/16268-1.pdf Dále též Press release: USA and Europol join 
forces in fighting terrorism! [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=pr011211.htm 
671 EU-USA: Proposed exchange of personal data between Europol and USA evades EU data protection rights and protections. 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.statewatch.org/news/2002/nov/12eurousa.htm 
672 Supplemental Agreement between the Europol Police Office and the United States of America on the Exchange of Personal 
Data and Related Information, 20 December 2002. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
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lidskoprávních otázek všímala.  
- Preambule v obecné rovině poukazuje na právní stát, občanská práva a svobody.  
- Podle čl. 6 je přípustné předávání osobních údajů, je-li to zvlášť důležité pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání zločinů a k analytickým účelům. Jde o značně extenzívní definici.  
- Čl. 10 odst. 2 dohody zajišťuje prostor pro odepření přístupu k údajům za nesouhlasu předávající strany. 
Přijímající strana je v případném soudním sporu (navazujícím na poskytnutí údajů) povinna napomáhat 
straně předávající a oznámit jí též výsledek předmětného řízení. 
- Ve fázi po předání údajů již orgány EU nemají účinné nástroje, jak zajistit ochranu osobních údajů 
institucemi USA.  
- Dohoda byla vyloučena z dosahu přezkumné pravomoci ESD. Případná stížnost Evropskému 
ombudsmanovi se může vztahovat jen k postupům Europolu, a ne orgánů USA. 
- Dohoda se též nezabývá právem na opravu údaje předvídaným v čl. 20 odst. 4 Úmluvy o Europolu. Její 
vynucení se bude řídit standardním režimem amerického práva.  
 
Předávání osobních údajů cestujících letadly  

Úřad pro cla a ochranu hranic Spojených států od leteckých společností začal po 11. 9. 2001 
vyžadovat dodatečné informace o přepravovaných osobách, tzv. Passenger Name Record (PNR) 
pod sankcí pokuty 5000 USD za cestujícího a odepření přistávacích práv nebo využívání leteckých 
koridorů. Takto získané údaje jsou zařazovány do informačního systému US-VISIT (Visitor and 
Imigrations Status Indicated Technology). Podle Jiřího Přibáně představuje tato slovní 
přesmyčka ve spojení „visit us“ orwellovský newspeak.673 Tyto informace jsou spolu s dalšími daty 
(daktyloskopickými otisky, digitálními fotografiemi od občanů států, se kterými USA nemají bezvízový 
styk) zpracovány systémem CAPPS II a zpřístupněny americkým státním orgánům.674  

Jednání o smluvní úpravě vedla Evropská komise od roku 2002. Dne 13. 6. 2003 vydala WP 29 
stanovisko č. 4/2003, o úrovni ochrany zaručené Spojenými státy v oblasti předávání údajů cestujících 
letadly.675 Zde WP 29 poukázala na nutnost opakovaných hodnocení, zda jsou poskytnuté záruky 
americkými orgány „korektně implementovány“, upřednostnila tzv. push systému (viz níže) a vyslovila se 
pro omezení využití shromážděných osobních údajů na terorismus, namísto závažné kriminality obecně. 
WP 29 posléze podpořila upřesnění amerických úřadů s přístupem k datům a poukázala na otázku zajištění 
proporcionality, omezení doby uchování dat a garance práv subjektů osobních údajů.  

Evropský parlament dne 21. 4. 2004 – v návaznosti na rezoluci svého Výboru pro lidská práva, 
která připravovanou dohodu s USA kritizovala s poukazem na nedostatečnou úroveň ochrany údajů – 
požádal většinou 276 proti 260 hlasům – ESD o posouzení jejího souladu s právem EU. 
Poslanci požadovali zákaz předávání údajů, dokud ESD nerozhodne. Projevená vůle se 
však nedočkala pozitivní odezvy.  

Dne 14. 5. 2004 Komise přijala rozhodnutí č. 2004/535/ES o odpovídající úrovni ochrany 
osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají 
Úřadu USA pro cla a ochranu hranic (oznámeno pod číslem K(2004) 1914) (2004/535/ES).   

Rada EU dne 17. 5. 2004 přijala rozhodnutí, které umožnilo předávání dat osob cestujících letadly 
ze zemí EU do USA tamějším státním orgánům. EK a USA dohodu, která však v podstatě jen 
legalizovala stav existující od tragických událostí 11. 9. 2001, uzavřely dne 28. 5. 2004.676  

Na tomto základě předávaly (tzv. push system) letecké společnosti americkým úřadům do 15 
minut po startu letadla na trase do USA až 34 údajů o každém pasažérovi; zahrnovaly rovněž jméno, 
adresu, datum narození, telefonní číslo, čísla bankovních karet, jídlo objednané v průběhu přepravy 
či počet a váhu zavazadel. Úprava zakazovala předávat údaje vypovídající o náboženském vyznání, 

                                                                                                                                                         
z http://www.europol.europa.eu/legal/agreements/Agreements/16268-1.pdfDále též USA and Europol sign a full co-operation 
agreement. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=pr021220.htm 
673 Bezpečnostní opatření při cestě do Spojených států. BBC - česká redakce. Svět kolem nás. Vydáno 17. 1. 2004, [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=0&submenu=161&loc=184 
674 Dalšími veřejnosti známými monitorovacími systémy používanými USA jsou Carnivore, Echelon, dále též Terrorism 
Information Awareness, Novel Intelligence from Massive Data a Glass Box. 
675 Article 29 Working Party. Opinion 4/2003 on the Level of Protection ensured in the US for the Transfer of Passengers' 
Data (11070/03/EN, WP 78, 13. 6. 2003). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2003/wp78_en.pdf 
676 Rozhodnutí Rady ze dne 17. 5. 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy 
americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic 
ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (2004/496/ES).  
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etnickém původu nebo zdravotním stavu. EU odmítla americkou stranou vyžadovaný „pull system“, 
který by znamenal volný přístup orgánů USA do databází leteckých společností a rezervačních systémů.  

Podle této úpravy bylo přípustné osobní údaje cestujících využívat pouze pro účely boje 
proti terorismu a nejzávažnějším formám trestné činnosti. Po třech a půl letech měla být většina dat 
vymazána a osm let uchovávána v neaktivní databázi. USA původně požadovaly, aby se data uchovávala 50 
let a aby mohla být využita nejenom v boji s terorismem. Je však otázkou, jak bude likvidace dat 
kontrolována.  

Jak bylo předznačeno, Evropský parlament rozhodnutí Rady a rozhodnutí Komise napadl žalobou 
na neplatnost, jejíž obsahové těžiště spočívalo v námitce nerespektování principu proporcionality 
a porušení lidských práv. ESD však tento argument mezi nosné důvody svého rozsudku ve věci Evropský 
parlament v. Rada EU a Evropská komise nezahrnul a pro zrušovací výrok (s odkladem 
účinnosti do konce měsíce září téhož roku) dopadající na rozhodnutí Rady 2004/496/ES ze dne 17. 5. 
2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování 
a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní 
bezpečnosti Spojených států a rozhodnutí Evropské komise 2004/535/ES ze dne 14. 5. 2004 
o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké 
dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic, shledal oporu v nedostatku 
právního základu pro vydání napadených právních aktů; specifikované rozhodnutí Evropské komise 
bylo vydáno ultra vires – bez dovozované opory v čl. 95 Smlouvy o ES.677 

ESD vysvětlil, že údaje sice byly shromážděny 
leteckými společnostmi v souvislosti s poskytováním služeb, tj. v dosahu úpravy implementující DPD, 
americké straně však mají být předávány z důvodu boje proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti. 
Na tuto matérii DPD dopadat nemůže (viz čl. 3 odst. 2 tohoto předpisu), neboť jejím primárněprávním 
podkladem je čl. 95 Smlouvy o ES směřující k harmonizaci vnitřního trhu. Nemohla-li se proto uplatnit 
DPD, logicky nebyl právní prostor k rozhodování Evropské komise s poukazem na čl. 25 DPD.  

ESD se nezabýval blíže lidskoprávní rovinou dané problematiky, neboť ji – vzhledem 
k jinak ustavenému rámci posouzení věci – shledal za nerozhodnou. ESD v odst. 61 odůvodnění 
tohoto rozsudku uvedl, že aniž by bylo nutné přezkoumat ostatní části prvního žalobního důvodu, 
jakož i ostatní žalobní důvody, kterých se Parlament dovolává, je namístě rozhodnutí o odpovídající 
úrovni ochrany zrušit.  

Praktický dosah tohoto rozhodnutí je však omezen povahou věci. Pokud jde o již předané údaje, 
nelze dosáhnout návratu v předešlý stav. Pokud vnitrostátní orgány shledají, že orgány EU vydaly právní 
akt ultra vires, vyslovit jeho neplatnost oprávněny nejsou, mohou však na něj nahlížet jako na neúčinné.678 
Lze však pochybovat, že by se tento postup v obdobných případech mohl prosadit v praxi. 

Invazivní zásahy do ochrany osobních údajů mohou být dány do věcné 
souvislosti i s jinými hrozbami než terorismem, jak dokládá americký návrh zákona o potírání nakažlivých 
chorob, který předpokládá sběr a uchovávání informací např. o pasažérech, navštěvujících USA. 
V tomto směru se objevily pochybnosti ohledně souladu s normami Světové zdravotnické organizace.  

 
Nová dohoda 

Poté, co byla původní dohoda eliminována, údaje byly americkým úřadům předávány s poukazem 
na Prozatímní dohodu (uzavřenou v říjnu 2006), platnou do konce července 2007.679 Na jejím podkladě 
letecké společnosti poskytovaly 15 stanovených údajů.  

V červenci 2007 byla uzavřena nová – a rovněž diskutabilní – dohoda mezi USA a EU ohledně 
PNR, počítající s předáváním 19 údajů na základě push systému.680 K této dohodě se kriticky vyslovil 

                                                 
677 Rozsudek ESD ze dne 30. 5. 2006, Evropský parlament v. Rada EU a Evropská komise, C-317/04 a C-318/04, Sb. rozh. s. I-
4721. 
678 Srov. tzv. maastrichtské rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 12. 10. 1993, sp. zn. BVerfGE 89, 155 (1993). 
679 Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of passenger name 
record (PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/adequacy/pnr/2006_10_accord_US_en.pdf 
Další související dokumenty jsou dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm [cit. 
2011-06-20]. 
680 Agreement between the United States of America and the European Union on the processing and transfer of passenger name 
record (PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security (DHS) (2007 PNR Agreement). [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_204/l_20420070804en00180025.pdf 
nebo z http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/pnr-2007agreement-usversion.pdf 
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Evropský parlament rezolucí ze dne 12. 7. 2007. 681 EP uznal složitost podmínek, za nichž 
probíhala jednání, současně však vyslovil politování nad tím, že předmětná dohoda je „v podstatě 
chybná“, zejména kvůli „otevřeným a vágním definicím a možností mnoha výjimek“. Ačkoli Parlament 
ustanovení, podle kterého aplikovatelnost dosavadních zákonů o ochraně osobních údajů občanů 
USA (US Privacy Act) bude rozšířena i na údaje občanů EU zpracovávané v USA, uvítal, dal najevo, 
že poslanci se domnívají, že zlepšit je nutné mnohem více. Kriticky se k dohodě, jakož i navazujícímu 
rámcovému rozhodnutí vyslovil též Evropský inspektor ochrany osobních údajů.682 Vytkl zejména dobu 
uchovávání údajů, tj. 13 let (umožňující jejich využití k účelům neznámým při předání dat), nepřiměřeně 
široký okruh amerických státních orgánů s přístupem k údajům a neexistenci účinných právních nástrojů 
k uplatnění výhrad proti záznamům. Pochybnosti ohledně slučitelnosti dohody s lidskoprávními standardy 
EU vyslovil Evropský inspektor ochrany osobních údajů též v dopise německému spolkovému ministru 
vnitra.683 

V únoru 2008 Jonathan Faull (Evropská komise, Generální ředitelství spravedlnost, 
svoboda a bezpečnost) oponoval politice USA týkající se PNR.684 V témže měsíci USA s Českou 
republikou uzavřely Memorandum porozumění navazující na zrušení vízové povinnosti občanů ČR 
při cestách do USA. Česká republika byla následně objektem kritiky, že s evropskými institucemi, resp. 
ostatními členskými státy dostatečně nesladila uplatněný postup.685 Za zaznamenání stojí, že v období 
uplatňování vízového režimu USA vůči ČR musely být českými žadateli o povolení ke vstupu na americké 
území – tak jako tak – sděleny údaje požadované systémem databází PNR. Podobná dvoustranná 
memoranda přitom s USA podepsaly též Estonsko, Řecko, Spojené království a Spolková 
republika Německo.  

Podle informací sdělovacích prostředků v současnosti probíhají jednání o nové dohodě ohledně 
PNR.686 Její dostupné prozatímní znění vychází z toho, že údaje (celkem 19 položek) by měly být 
předávány americkým úřadům 96 hodin před odletem do USA, jimi vyhodnocovány 
z hlediska bezpečnostních rizik a posléze uchovávány Ministerstvem vnitřní bezpečnosti po dobu 15 let. 
Nepřiměřené je zejména uvedené období uchovávání těchto údajů, které trojnásobně přesahuje limit 
                                                 
681 MEPs fear that new PNR agreement fails to protect citizens' data. Vydáno 12. 7. 2007. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-8993-190-07-28-902-20070709IPR08968-09-07-2007-2007-
false/default_cs.htm  
EP uznal složitost podmínek, za nichž probíhala jednání, současně však vyslovil politování nad tím, že předmětná dohoda je 
„v podstatě chybná“, zejména kvůli „otevřeným a vágním definicím a možnosti mnoha výjimek“. Ačkoli Parlament ustanovení, 
podle kterého aplikovatelnost dosavadních zákonů o ochraně osobních údajů občanů USA (US Privacy Act) bude 
rozšířena i na údaje občanů EU zpracovávané v USA, uvítal, dal najevo, že poslanci EP se domnívají, že zlepšit je toho nutné 
mnohem více. V jednotlivostech rezoluce vyslovila následující výhrady:  
1/ Použití: Zpracování osobních údajů Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost USA (US Department of Homeland Security) nemá 
základ v právně závazné dohodě, ale v nezávazných a jednostranně změnitelných zárukách uvedeným v dopise.  
2/ Účel: Předávání osobních údajů není omezeno na boj proti terorismu, ale tyto údaje mohou být použity k dalším 
„nespecifikovaným dodatečným účelům“ vládou USA.  
3/ Citlivé údaje: Rovněž informace ohledně etického původu, politických názorů, sexuálního života jednotlivce atd. bude 
dostupná a použitelná Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost USA ve výjimečných případech.  
4/ Přístup: Počet položek na seznamu předávaných údajů se snížil z 34 na 19, avšak   redukce je „kosmetická“, neboť jí 
bylo dosaženo tak, že sloučením položek do jejich menšího počtu.  
5/ Období uchovávání údajů: Údaje mohou být na podkladě nové dohody uchovávány delší dobu: od 3,5 do 15 let. Krom 
toho mohou být údaje 7 let uchovávány v aktivních analytických databázích, což vede k velkému riziku „masivního profilování“, 
odporujícímu zásadám EU.  
6/ Třetí země: EP silně oponuje skutečnosti, že třetí země obecně mohou získat přístup k údajům, pokud splní zvláštní podmínky 
stanovení americkou vládou. EU nezasahuje do ochrany údajů občanů EU sdílených USA se třetími zeměmi.  
Konečně, poslanci EP požádali EK, aby objasnila vyjádření evropského komisaře Frattiniho ohledně možného vytvoření 
evropské databáze PNR a vyzvali parlamenty členských států, aby pečlivě přezkoumali návrh dohody. 
682 Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence 
cestujících pro účely vynucování práva (2008/C 110/01). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2007/07-12-
20_EU_PNR_CS.pdf Další rozbor byl zpracován pro britskou Sněmovnu lordů: House of Lords. European Union Committee. 
21st Report of Session 2006–07. The EU/US Passenger Name Record (PNR) Agreement. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z www.statewatch.org/news/2007/jun/eu-pnr-hol-report.pdf 
683 Tento dopis je dostupný z http://www.statewatch.org/news/2007/jun/eu-us-pnr-hustinx-letter.pdf [cit. 2011-06-20]. 
684 GOLDIROVA, Renata. Brussels attacks new US security demands. Vydáno 14. 2. 2008. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://euobserver.com/9/25657 
685 FAHSI, Magda. A divided Europe wants to protect its personal data wanted by the US. Vydáno 4. 3. 2008. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.rue89.com/2008/03/04/a-divided-europe-wants-to-protect-its-personal-data-wanted-by-the-us 
686 Dosavadní neoficiální znění dohody zveřejnil deník Guardian. US-EU passenger data sharing agreement. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/may/26/privacy-us-national-security 
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uplatňovaný v rámci EU. Úprava zakotvuje procesní ochranu osob, které zmeškají let, resp. jim bude 
odepřen přístup do letadla na základě chybné identifikace, u amerického federálního soudu. Další procesní 
možnosti vymezuje v souvislosti se únikem informací z dispozic amerických orgánů třetím osobám.  

Hledání zvláštních řešení ve vztazích mezi EU a USA – ne zcela odpovídajících původnímu 
„duchu“ DPD – je vzhledem k významu spolupráce a přetrvávajícím bezpečnostním hrozbám je 
pochopitelné. Již z hlediska efektivity výsledné úpravy je přitom namístě upřednostnit celoevropská řešení 
oproti jednáním mezi USA a jednotlivými členskými státy. Zůstává věcí diskuse (inspirovatelné kupř. 
nálezem Ústavního soudu České republiky ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09, 318/2009 Sb.), 
zda přistoupení na výjimečná řešení neznamená postupnou erozi celého systému ochrany osobních údajů. 
Na předávání těchto údajů do země, kterou spojuje s členskými státy Evropské unie dlouhodobá 
spolupráce v oblasti bezpečnosti, lze hledět s jistým stupněm porozumění i v situaci, kdy nejsou v plné 
míře zaručeny standardy platné uvnitř Evropské unie. Na druhou stranu, tato výjimka může legitimizovat 
nároky dalších geopoliticky a ekonomicky „nepřehlédnutelných“ aktérů mezinárodních vztahů. 

 
SWIFT 

Jak vyplynulo z diskusí týkajících se případu konsorcia SWIFT, systém bezpečného přístavu 
nedořešil předávání dat týkajících se peněžního sektoru. Uvedené konsorcium sdružující přes osm tisíc 
obchodních bank ze dvou stovek států, které sídlí v Belgii a přes něž probíhá většina mezinárodních 
peněžních transakcí, poskytovalo tyto údaje americkým orgánům; dokonce tak činilo paušálně, 
bez podezření ze souvislosti s terorismem. 
 Evropský parlament v této souvislosti rezolucí vyzval Evropskou komisi, Radu Evropy 
i Evropskou centrální banku, aby vysvětlily v jaké míře o této – veřejnosti neznámé – praxi byly 
informovány a učinily kroky k právnímu vyřešení věci.687 V únoru 2010 Evropský parlament odmítl 
provizorní dohodu Evropské komise a Spojených států amerických o předávání údajů o bankovních 
převodech prostřednictvím uvedené bankovní sítě (která měla platit po dobu devíti měsíců), a to právě 
s poukazem na rizika pro ochranu soukromí.688  
 Dne 15. 6. 2010 představila evropská komisařka Cecilia Malmström poslancům 
Evropského parlamentu nový návrh dohody.689 Zdůraznila, že jde o úpravu méně intruzívní, 
neboť předávání údajů má být podmíněno konkrétním vyšetřováním týkajícím se boje proti terorismu, 
a nikoli prováděním náhodných kontrol a profilování eventuelních podezřelých.690 Tento úsudek ovšem 
není sdílen všeobecně.691 Dohoda byla dne 7. 7. 2010 schválena.692  

První směr kritiky dohod o PNR a SWIFT spočívá v poukazu na okolnost, že zakládají příliš 
široký rozsah uchovávání údajů, srovnatelný s úpravou podle DRD, kterou se blíže zabývají následující 
kapitoly. Tato výhrada je výstižnější v případě dohody o PNR, kde jsou stanovené údaje předávány vždy, 
zatímco dohoda o SWIFT zakotvuje více selektivní režim poskytování údajů. Lze předznačit, že podle 
převažujícího názoru neznamená preventivní uchovávání údajů rozpor s evropskými standardy ochrany 
lidských práv. Pochybnosti však vyvolává období uchovávání údajů v případě PNR i SWIFT, které je 
podstatně delší (13, resp. 5 let) než v případě DRD. Dalším rozdílem dohody o PNR oproti DRD je 
okolnost, že údaje uchovávají přímo orgány veřejné moci, a nikoli jednotlivé soukromé společnosti, 
které informace získaly. Tato kritika by ovšem neměla přehlížet, že v některých členských státech EU se 
uplatňuje v souvislosti s údaji o komunikaci postup obdobný. Negativní stránkou obou 

                                                 
687 P6_TA(2006)0317. Interception of bank transfer data from the SWIFT system by the US secret services European Parliament 
resolution on the interception of bank transfer data from the SWIFT system by the US secret services. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/res_060706/res_060706en.pdf 
688 Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial 
Messaging Data from the European Union to the United States for purposes of the Terrorist Finance Tracking Program. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:008:0011:0016:EN:PDF 
689 Revidovaný text dohody je dostupný z http://www.statewatch.org/news/2010/jun/eu-usa-draft-swift-agreement-com-final-
2.pdf [cit. 2011-06-20]. 
690 Cecilia Malmström Member of the European Commission responsible for Home Affairs Statement on the draft agreement 
with the United states on the Terrorist Financing Tracking Programme (TFTP) Press statement at the occasion of the 
presentation of the state of play of the negotiations of the draft agreement on the TFTP agreement to the LIBE Committee of 
the European Parliament Brussels. Vydáno 10. 6. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/304 
691 New SWIFT agreement as bad as the rejected one. Vydáno 16. 6. 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://edri.org/edrigram/number8.12/new-switf-proposal-bad 
692 Plným názvem Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů o finančních 
transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely programu pro sledování financování terorismu. 
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dohod oproti DRD jsou i omezenější procesní nástroje, kterými lze dosáhnout přezkumu využívání údajů 
bezpečnostními složkami; tento deficit by měla zčásti odstranit připravovaná dohoda o PNR. Srovnání 
úprav může vycházet ze závažnosti uchovávaných údajů. Zde se lze přiklonit k úsudku, že v pomyslném 
průměru jsou rizikovější údaje uchovávané podle DRD. Dalším nevyjasněným bodem je vztah dohody 
o SWIFT a EUROPOLu. EUROPOL je zmiňovanou dohodou povolán k prověření všech žádostí 
americké strany co do otázky, zda jsou omezení dodržována a přenos údajů je nezbytný, 
přičemž bez uvedeného schválení SWIFT záznamy o bankovních převodech do Spojených států 
amerických nesmí předat. Podle původního záměru měl tento přezkum provádět soudní orgán, což by 
zaručovalo vyšší stupeň ochrany lidských práv. Jak ovšem bylo konstatováno výše, nejde 
bez dalšího o rozpor s Úmluvou a jejím výkladem podaným ESLP. Připomenout lze specifickou 
pozici Spojeného království, Irska a Dánska vůči EUROPOLu, kdy může být předmětem diskuse, jak má 
SWIFT nakládat s údaji občanů jmenovaných členských států. Objevily se též pochyby ohledně 
adekvátnosti informování Evropského parlamentu stran realizace dohody EUROPOLem.693 

 

27. Právo na soudní přezkum a sankce  

Podle čl. 22 DPD platí, že aniž je tím dotčena možnost opravného prostředku ve správním řízení, 
který je možno podat, zejména orgánu dozoru uvedenému v čl. 28, stanoví všechny členské státy, že každá 
osoba má právo v případě porušení práv, jež jí jsou zaručeny vnitrostátními předpisy, které se uplatní 
na dotčené zpracování, předložit věc soudu. Článek 23 DPD nadepsaný pojmem „odpovědnost“ v prvém 
odstavci ukládá členským státům stanovit, že kdokoli, kdo byl poškozen neoprávněným zpracováním 
nebo jinou činností neslučitelnou s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení této směrnice, má 
právo na náhradu utrpěné škody od správce. Dle druhého odstavce téhož článku může správce být 
částečně nebo zcela zbaven této odpovědnosti, pokud prokáže, že za vznik škody neodpovídá. 

Pakliže jde o určení výše náhrady nemajetkové újmy vzniklé porušeném ochrany osobních údajů, 
jsou soudy členských států limitovány rovněž judikaturou ESLP, který ve věcech Armoniene v. 
Litva a Biriuk v. Litva vymezil kritéria hodnocení přiměřenosti těchto náhrad v souvislosti s újmou 
způsobenou sdělovacími prostředky.694  
 Obdobnou problematikou nemajetkové újmy se zabýval Ústavní soud České republiky kupř. 
ve věcech sp. zn. IV. ÚS 315/01, III. ÚS 350/03 a Pl. ÚS 50/05. V nálezu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I.  
ÚS 453/03, N 209/39 SbNU 215, Ústavní soud s poukazem na Amicus Curiae Opinion Benátské komise 
ze dne 17. 3. 2004 dovodil, že soud se při posuzování výroků žalobcem označených za difamační musí 
zabývat: 1. závažností obvinění, 2. povahou informace a tím, do jaké míry je předmětná otázka záležitostí 
veřejného zájmu, 3. zdroj informace (zda jde o „znalost“ přímou nebo zprostředkovanou), 4. způsob 
ověření pravdivosti informace, 5. status informace (zda je již předmětem právního řízení), 6. naléhavost 
uveřejnění zprávy, 7. zda byl před uveřejněním sporného sdělení žalobci poskytnut prostor pro vyjádření, 
8. zda sdělení zahrnovalo podstatu záležitosti, a to i z hlediska žalobce, 9. zda je sporné tvrzení 
prezentováno jako fakt nebo má jít o podnět k prověření či veřejné debatě, 10. kontext uveřejnění, včetně 
souvislostí časových. 

Difamace v sobě může zahrnovat neoprávněné zpracování osobních údajů 
a v této situaci může úřad pro ochranu osobních údajů k těmto kritériím přihlížet. I tehdy, pokud 
v případě neoprávněného zpracování osobních údajů o difamaci jejich subjektu nepůjde, lze popsaná 
kritéria – byť nikoli co do celé taxonomické řady – uplatnit přiměřeně.  

Podle Petra Hajna „rozhodnutí soudu musí být preventivně optimalizováno mezi satisfakčním 
a sankčním působením přiměřeného zadostiučinění, mezi nimiž existuje vztah komplementarity (navzájem 
se doplňuji a posilují, viz teze vyjádřená ohledně narůstající potřeby finanční satisfakce v přímé úměře 
s mírou zavinění původce zásahu) i vztah konkurence (v tom směru, že výše náhrady nesmí být 
toliko exemplární civilní sankcí, tj. fakticky bezdůvodným obohacením osoby dotčené neprováněným 
zásahem).“695 

                                                 
693 Rezoluce 81. konference federálního komisaře a zemských komisařů ochrany dat. 16. - 17. března 2011, Würzburg, Německo. 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://uoou.cz/uoou.aspx?menu=782 
694 Rozsudek ESLP ze dne 25. 11. 2008 ve věci Armoniene v. Litva, stížnost č. 36919/02, a rozsudek ESLP ze dne 25. 11. 2008 
ve věci Biriuk v. Litva, stížnost č. 23373/03. 
695 HAJN, Petr. K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie. 2003, č. 4, s. 9. 
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 Jak konstatoval Jiří Valdhans, mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z narušení soukromí 
a osobnostních práv, včetně pomluvy, způsobily odkládání přijetí nařízení Řím II (nařízení o právu 
rozhodném pro mimosmluvní závazky) až do chvíle, kdy bylo předmětné kolizní pravidlo z nařízení 
na návrh Švédska vypuštěno. Velice rychle poté, co tak bylo učiněno, došlo k přijetí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. 7. 2007 o právu rozhodném 
pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).696 Práce též posuzuje vhodná normativní řešení 
v rámci připravované české úpravy, která by se měla týkat otázek nespadajících 
do působnosti přímo použitelných norem práva EU.697 

Komparativní rozbor odpovídajících pravidel uplatňovaných členskými státy je obsažen v další 
studii citovaného autora.698 Zde přesvědčivě argumentuje, že není důvod upírat validitu německému 
stanovisku, podle kterého zůstává obtížné zahrnout všechny skutkové podstaty spočívající v porušení 
práva na soukromí pod rozsah jediné kolizní normy, která má navíc regulovat situace, kdy dochází 
k zásahu do předmětného oprávněného zájmu činností sdělovacích prostředků soukromoprávní 
povahy.699 
 

28. Práva a svobody s blízkým vztahem k ochraně soukromí 

28. 1. Svoboda projevu  

Vytvoření rovnováhy mezi jednotlivými ústavněprávními hodnotami předpokládá sloučení 
směrnice s požadavky na svobodu projevu (srov. čl. 11 Charty), svobodný přístup k informacím, ochranu 
významných veřejných zájmů (národní bezpečnost, obrana, vyšetřování a stíhání trestných činů 
nebo přestupků), ale též ochranu života a zdraví subjektu údajů a dalších osob. Ohledně svobody projevu 
platí, že v právních úpravách členských států lze nalézt značné rozdíly od tendence k uznání určité 
„aplikační přednosti“ svobody projevu až po předběžný zákaz publikovat některé informace tiskem.700  

V případě komunikace, jejíž obsah má být utajen, se svoboda projevu a ochrana soukromí 
navzájem podporují. Nepřímo též může svoboda projevu napomoci ochraně osobních údajů kupříkladu 
tím, že umožňuje upozornit na pochybení při ochraně osobních údajů. Oproti tomu, u veřejných projevů 
stojí často obě ústavněprávní hodnoty v kolizi. Není neudržitelné tvrzení, že americká právní kultura je 
oproti evropské vůči svobodě projevu – v případě kolize s ochranou soukromí – vstřícnější. Rozdíly 
však nelze přeceňovat a existenci shodných východisek dokládají četné praktické příklady. 

Ve srovnání se svobodným přístupem k informacím je svoboda projevu 
považována za obtížněji slučitelnou s ochranou osobních údajů, neboť je hůře formalizovatelná 
(povinnost poskytnout informace dopadá na veřejnoprávní subjekt s určitým personálním zázemím, 
které by mělo být způsobilé posoudit vztah mezi požadovanou informací a ochranou soukromí), a tudíž 
méně problematický. Není však pochyb, že DPD nepřehlíží, že ochrana osobních údajů v některých 
případech stojí v kolizi s dalšími lidskými právy a mnohdy s ní musí koexistovat.  
 Článek 9 DPD nadepsaný „zpracování osobních údajů a svoboda projevu“ zakotvuje tzv. 
„mediální privilegium“. Konstatuje, že členské státy stanoví pro zpracování osobních údajů prováděné 
výlučně pro účely žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu, odchylky a výjimky z této kapitoly 
a z kapitol IV a VI, pouze pokud se ukáží jako nezbytné pro uvedení práva na soukromí do souladu 
s předpisy upravujícími svobodu projevu. Obsah čl. 9 DPD je předznamenán též recitálem 37.701 Článek 9 

                                                 
696 VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem v České republice. 2009/2010. Rigorózní práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta. [cit. 2011-06-20]. s. 93 a 95. Dostupné 
z http://is.muni.cz/th/13652/pravf_r/Valdhans_rigorozni_prace.pdf 
697 Tamtéž, s. 125. 
698 VALDHANS, Jiří. Kolizní problematika mimosmluvních závazků. 2005/2006. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně, 
Právnická fakulta. [cit. 2011-06-20]. s. 170 a násl. Dostupné z http://is.muni.cz/th/13652/pravf_d/Disertace_Valdhans.pdf 
699 Tamtéž, s. 172 
700 European Commission, First report, Analysis and impact study on the implementation of Directive 95/46/EC in Member 
States. [cit. 2011-06-20]. s. 17. Dostupné z http://europa.eu.int/comm/justice-
home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/technical-annex_en.pdf 
701 V recitálu 37 preambule DPD se uvádí: „... vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního vyjádření, zejména v audiovizuální oblasti, by mělo opravňovat k výjimce z některých ustanovení 
této směrnice v míře nezbytné pro vytvoření souladu základních práv jednotlivců s informační svobodou, zejména se svobodou 
získávat a sdělovat informace, jak to zejména zaručuje čl. 10 Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod; 
že tedy přísluší členským státům, aby stanovily výjimky a omezení, nezbytné pro vytvoření rovnováhy mezi základními právy 
z hlediska obecných opatření zakládajících oprávněnost zpracování údajů, opatření v oblasti přenosu údajů do třetích zemí 
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DPD členské státy zmocňuje k přiznání výjimek tam, kde „se ukáží jako nezbytné“. Členské státy tedy 
musejí posoudit, zda je stanovení výjimek nezbytné. Ve skutečnosti se právní úpravy jednotlivých 
členských států nadále dosti liší a doporučení WP 29 formulovalo závěr, že „obecné posouzení 
legislativního rámce pro aplikaci práva ochrany osobních údajů na oblast médií je nutné v každém 
jednotlivém členském státě“.702  
 Dokument Evropské komise „První zpráva o implementaci směrnice o ochraně údajů“ dokonce 
deklaroval, že je „jasné a očekávané“, že právě v této oblasti bylo dosaženo nejmenší konvergence.703 WP 
29 vyslovila přesvědčení, že ochrana osobních údajů a svoboda projevu nemusejí být „inherentně 
kontradiktorní“ a že se zdá, že členské státy nevěnovaly dostatečnou pozornost vyvažování těchto hodnot.  

Právní řády členských států se též přibližují požadavkům praxe tím, že zmírňují nebo eliminují 
(Finsko) pravidla omezující zpracování osobních údajů v souvislosti se sekundárním zpracováním údajů 
získaných ze sdělovacích prostředků.704 
 Zákony členských států typicky vylučují z aplikovatelnosti pravidel pro zpracování citlivých údajů 
žurnalistickou činnost. Konkrétní situace je třeba řešit testem proporcionality. Řecká právní 
úprava stanoví, že zpracování citlivých údajů veřejných osob podléhá povolení úřadu pro ochranu 
osobních údajů, které je podmíněno tím, že zpracování je absolutně nezbytné pro zajištění 
práva na informace ve veřejném zájmu.705 To je ovšem zásadní překážka znamenající předchozí omezení 
médií a jeví se, že jde o úpravu v rozporu s Úmluvou. 
 Zpracování údajů pro žurnalistické účely bývá – zčásti popř. zcela – vyňato z dosahu povinností 
informovat subjekty údajů dle čl. 10 a 11 DPD nebo předchozí kontrolu. Výrazným deficitem formulace 
v čl. 9 DPD je, že se toto ustanovení týká jen žurnalistických účelů, uměleckého a literárního vyjádření. 
Úmluva a Charta však takové omezení nepředvídá, svobodu projevu garantují nejen žurnalistům, umělcům 
a literátům. Z lidskoprávního hlediska přiměřené „obecné pojetí“ je uznáno v Dánsku a ve Švédsku.706 
Zvláštní režim se též uplatní ve vztahu k předávání údajů do třetích zemí bez odpovídající ochrany. Jistý 
korektiv mají představovat profesní etické kodexy. 

Ve věci Bodil Lindqvist ESD konstatoval, že omezení zpracování osobních údajů podle DPD 
neznamená per se konflikt se svobodou projevu chráněnou Úmluvou.707 Z hlediska výkladu vztahu 
mezi ochranou soukromí a svobodou projevu v právu EU jsou určující odst. 88 až 90 tohoto rozsudku.708 
Tyto nosné důvody rozsudku oslabují platnost argumentace, že ochrana osobních údajů v právu EU je 
příliš paušální a ztrácí se ze zřetele jeho vazba k ochraně soukromí. Zůstává ovšem diskutabilní, 

                                                                                                                                                         
a pravomocí orgánů dozoru, aniž by to nicméně vedlo členské státy k tomu, aby zaváděly výjimky z opatření zajišťujících 
bezpečnost zpracování; že by bylo rovněž vhodné svěřit příslušnému orgánu dozoru v této oblasti alespoň 
některé pravomoci uplatňované zpětně, které budou spočívat např. v pravidelném zveřejňování zprávy nebo v předávání věcí 
soudním orgánům“. 
702 Article 29 Working Party. Data protection law and the media. (XV/5012/97-EN, WP1, 25. 2. 1997). [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1997/wp1_en.pdf 
703 European Commission, First report, Analysis and impact study on the implementation of Directive 95/46/EC in Member 
States. [cit. 2011-06-20]. s. 17. Dostupné z http://europa.eu.int/comm/justice-
home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/technical-annex_en.pdf 
704 § 2 odst. 4 Personal Data Act (523/1999). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM 
705 Čl. 7 odst. 2 písm. g) Law 2472/1997 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ENGLISH_INDEX/LEGAL%20FRAMEWORK/LAW%202472-97-
APRIL010-EN%20_2_.PDF 
706 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu Švédska ze dne 12. 6. 2001 ve věci Public Prosecutor v. Ramsbro, no B 293–00. [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://www.bankrattsforeningen.org.se/hddomslut.html. Dále srov. komentář KOOPS, Bert-Jaap; LEENES, 
Donald; HERT, Paul De. Constitutional Rights and New Technologies. s. 111. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.voxinternet.org/IMG/crant-report-2007def-1.pdf a BYGRAVE, Lee A. Balancing data protection and freedom of 
expression in the context of website publishing — recent Swedish case law. Privacy Law and Policy Reporter. 2001, no. 40. [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://www.austlii.edu.au/au/journals/PLPR/2001/40.html. 
707 Rozsudek ESD ze dne 6. 11. 2003, Bodil Lindqvist, C-101/01, Recueil, s. I-12971. 
708 88. I když platí, že ochrana soukromého života vyžaduje uplatnění účinných sankcí vůči osobám, které zpracovávají osobní údaje v rozporu se 
směrnicí 95/46, musí takové sankce vždy zachovávat zásadu proporcionality. To platí tím spíše, že rozsah působnosti směrnice 95/46 se jeví být 
velmi široký a že povinnosti osob, které zpracovávají osobní údaje, jsou důležité a je jich mnoho.  
89.   Na základě zásady proporcionality musí předkládající soud vzít v úvahu veškeré okolnosti případu, který mu je předložen, zejména pak dobu, 
po niž byly porušovány právní normy provádějící směrnici 95/46, a význam ochrany vyzrazených údajů pro dotčené osoby.  
90.   … Ustanovení směrnice 95/46 sama o sobě neobsahují omezení, jež by bylo v rozporu s obecnou zásadou svobody projevu 
nebo s dalšími právy a svobodami platnými v Evropské unii, které odpovídají zejména článku 10 EÚLP. Vnitrostátní orgány 
a soudy, jejichž úkolem je aplikovat vnitrostátní právní úpravu provádějící směrnici 95/46, musí zajistit spravedlivou rovnováhu 
mezi dotčenými právy a zájmy, včetně základních práv chráněných právním řádem Společenství.  
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zda ponechání poměrně širokého prostoru pro správní uvážení zajistí adresátům norem dostatečnou 
předvídatelnost jejich povinností, resp. jednotný výklad napříč členskými státy. 

Rozsudek velkého senátu ESD ve věci Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, 
Satamedia Oy se týká výkladu čl. 9 DPD.709 Spor vycházel z činnosti dvou finských společností. První, 
Satakunnan Markkinapörssi, zpracovávala veřejně dostupná daňová data. Tyto údaje 1,2 milionu Finů 
rozšiřovala prostřednictvím 16 regionálně zaměřených brožur. Posléze byly předmětné informace předány 
na CD společností Satamedia distribuovány „koncovým uživatelům“ s pomocí SMS. 
V návaznosti na procesní postup finského ombudsmana, který proti uvedeným službám brojil coby 
nepřijatelnému zásahu do soukromí, Nejvyšší správní soud předložil ESD čtyři otázky týkající se výkladu 
DPD. Stěžejní byla otázka č. 2: „Je třeba směrnici (tj. DPD) … vykládat v tom smyslu, že jednotlivé 
činnosti uvedené výše v otázce 1 pod písmeny a) až d) mohou být považovány za zpracování osobních 
údajů výlučně pro účely žurnalistiky ve smyslu čl. 9 směrnice, pokud se přihlédne k tomu, že údaje, 
které byly shromážděny a které se týkají více než milionu daňových poplatníků, pocházejí z dokumentů, 
které jsou veřejné podle vnitrostátních právních předpisů o přístupu k informacím? Je pro posouzení 
věci relevantní skutečnost, že hlavním účelem této činnosti je zveřejnění předmětných údajů?“ 
 ESD předeslal, že zpracovávané osobní údaje spadají pod dosah DPD. K výkladu DPD se ESD 
vyslovil nejprve citací vlastního rozsudku ve věci Caffaro, podle něhož směrnice musí být 
vykládána s ohledem na cíl sledovaný touto směrnicí a na systém, který zavádí.710 Generální 
advokátka ve svém stanovisku připomenula, že soudci ESD musejí vzít v potaz judikaturu ESLP.711  
 ESD ve svém rozsudku zaměřil pozornost na obdobná hlediska, jimiž se zabývala generální 
advokátka. Deklaroval, že výjimka podle čl. 9 DPD nedopadá jen na subjekty v oblasti sdělovacích 
prostředků podnikající, nýbrž na kohokoli, kdo je angažovaný v oblasti žurnalistiky. Uvedený výklad 
ovšem nepostrádá punc problematičnosti. ESD se s poukazem na recitál 37 vyslovil tak, že pojem 
žurnalistika musí být interpretován extenzívně. Ve skutečnosti uvedený recitál nenaznačuje, že je namístě 
tento výklad. Pojem „angažovaný v žurnalistice“ není obsažen v textu DPD a ESD nedal najevo hlediska, 
podle nichž lze postupovat při jeho výkladu.  

Lze však dovodit, že ESD přijal extenzivnější výklad čl. 9 DPD než generální advokátka, 
která poté, co pod žurnalistické účely – v souladu s „intuitivním“ vymezením pojmu – 
zařadila zveřejňování informací, názorů a myšlenek, se vyslovila ve prospěch restriktivního výkladu čl. 9 
DPD, neboť představuje výjimku omezující režim DPD. Za správné též označila přenechání 
co nejširšího prostoru pro uvážení členským státům, aby mohly nalézt řešení nejlépe odpovídající jejich 
tradicím, sociálním normám a hodnotám.  

ESD a generální advokátka se shodly, že výdělečný účel nevylučuje bez dalšího splnění podmínky 
„výhradně pro žurnalistické účely“. Opačné očekávání, tj. že žurnalistická činnost nebude sloužit též 
vytváření zisku, by bylo odtržené od reality. Slabší článek argumentace představuje odůvodnění 
tohoto závěru poukazem na rozsudek ESLP ve věci Autronic AG v. Švýcarsko.712 Rozsudek reagoval 
na postup švýcarských úřadů, které stěžovatelce – zabývající se prodejem satelitních přijímačů – nevydaly 
licenci, přičemž ESLP aplikoval čl. 10 Úmluvy. Pokud ESD kladl činnost stěžovatelky 
ve věci rozhodované ESLP do souvislosti se žurnalistikou a jejími „přípustnými“ cíly, použil velmi volnou 
analogii.  

Spornější ovšem zůstává, že ESD nevymezil žurnalistiku dalšími kritérii, 
zejména souvisejícími s veřejným zájmem. Nejedná se o pouhou hru se slovy, neboť ESLP v rozsudku 
ve věci Von Hannover v. Spolková republika Německo dal najevo, že je nutné rozlišovat, 
zda zprostředkování informací přispívá do debat v demokratické společnosti, nebo naopak jde o detaily 
soukromého života osob, které nezastávají veřejné funkce (srov. odlišné hranice soukromí u osob 
veřejného zájmu).713 Nad tento rámec lze uvažovat, že žurnalistická činnost by měla být 

                                                 
709 Rozsudek velkého senátu ESD ze dne 16. 12. 2008, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy, C-
73/03. 
710 Rozsudek ESD ze dne 11. 9. 2008, Caffaro, C-265/07, Sb. rozh. s. I-7085. 
711 Rozsudek ESD ze dne 20. 4. 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij a další v. Komise, zvaný ‚PVC II', T-305/94 až T-307/94, 
T-313/94 až T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 a T-335/94, Recueil, s. II-931, bod 274. 
712 Rozsudek ESLP ze dne 22. 5. 1990 ve věci Autronic AG v. Švýcarsko, stížnost. č. 12726/87. 
713 Že posouzení meze přípustné kritiky je širší ve vztahu k politikovi, resp. k osobě veřejně činné, než ve vztahu k osobě 
soukromé, dokládají rozsudky ESLP ze dne 23. 5. 1991 ve věci Oberschlick v. Rakousko, stížnost č. 11662/85, a ze dne 25. 6. 
2002 ve věci Colombani a další v. Francie, stížnost č. 51279/99. Rozsudek ESLP ze dne 27. 2. 2001 ve věci Jerusalem v. 
Rakousko, stížnost č. 26958/95, resp. ze dne 13. 12. 2005 ve věci Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m. b. H. v. 
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vykonávána s alespoň do jisté míry pravidelnou frekvencí a měla by poskytovat prostor pro repliku 
či opravu. Není věcně neudržitelné konstatování, že ESLP v uvedeném rozsudku jednostranně akcentoval 
„vyšší poslání“ sdělovacích prostředků (aniž by čl. 10 Úmluvy poskytoval speciální garance v této oblasti), 
zatímco ESD s přílišnou samozřejmostí umožnil transformaci osobních údajů majících 
původ v činnosti státních orgánů v běžný obchodní artikl. Odtud může vycházet budoucí kritika ESLP 
zaměřená proti standardům ochrany soukromí a osobních údajů zaručeným právem EU. 
Že úsudek vyslovený ve věci Von Hannover v. Spolková republika Německo nepředstavuje ojedinělé 
vybočení z judikatorních tendencí ESLP, prokazuje rozsudek ve věci Hertel v. Švýcarsko, kde se 
zdůrazňuje, že je zvláště nerozumné omezovat svobodu projevu jen na obecně uznávané myšlenky, 
přičemž posuzovací volnost států (tj. možnost států omezit svobodu projevu) je užší, pokud jde 
o regulaci obchodních sdělení, které se týkají témat veřejného zájmu oproti těm, které uvedený veřejný 
přesah postrádají.714  

Přístup zvolený ESLP ovšem sdílí i legislativa některých členských států. Dle 
britského zákona jsou osobní údaje, pakliže k jejich zpracování dochází výlučně za účelem publikace 
a správce údajů „rozumně věří“, že tak činí „ve veřejném zájmu“, vyňaty z dosahu principů ochrany 
osobních údajů a výkonu práv subjektu údajů.715 Podmínky mohou být obtížně interpretovatelné a je 
třeba je hodnotit v návaznosti na etické kodexy týkající se britské žurnalistiky. Ve věci Naomi Campbell v. 
the Mirror Group of Newspapers, kde se jednalo o publikaci fotografií žalobkyně z protidrogové léčby, 
zahrnující též informaci, že podstoupila terapii v rámci Narcotics Anonymous, Sněmovna lordů 
konstatovala, že k zásahu do práv žalobkyně došlo.716 

ESD nepovažoval za potřebné samostatně se vyslovit k formě předávání údajů, tj. jejich šíření 
prostřednictvím SMS. Jde o formu žurnalistické činnosti méně typickou, a to i v podmínkách informační 
společnosti, avšak   nikoli unikátní, což lze doložit např. nabízenou služnou zasílání 
aktuálního zpravodajství prostřednictvím SMS. Založení úsudku, že o žurnalistickou činnost nejde, 
na způsobu komunikace, by oprávněně vyvolalo kritiku z přepjatého formalismu. Neodpovídalo by 
ostatně ani stanovisku generální advokátky.  

Vztah mezi ochranou soukromí a svobodou projevu vícekrát řešil Ústavní soud České republiky. 
V nálezu ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97, N 17/10 SbNU 113, citovaném četnou navazující 
judikaturou, konstatoval, že při střetu práva na informace a jejich šíření s právem 
na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv stojících na stejné úrovni, je především 
věcí obecných soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého případu zvážily, zda jednomu právu 
nebyla bezdůvodně dána přednost před právem druhým. 

Již dříve Ústavní soud České republiky dal najevo, že vybočí-li publikovaný názor z mezí 
v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku 
(zprávy, komentáře), a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany.717 Ústavní soud dále 
výslovně judikoval, že „základní právo podle čl. 17 Listiny je zásadně rovno základnímu právu podle čl. 10 
Listiny“; názor podaný ohledně „pravidel slušnosti“ byl posléze upřesněn.718 Usnesením ze dne 24. 10. 
2006, sp. zn. IV. ÚS 424/06, Ústavní soud s poukazem na rozhodnutí ve věci Thorgeir Thorgeirson v. 
Island konstatoval, že kromě poskytování „suchých“ faktů může tisk volit i jiné metody informování 
veřejnosti, zvláště v případech, cítí-li potřebu získat její pozornost k problematickému tématu či vyvolat 
veřejnou diskuzi, nebo veřejnost jinak ve věci angažovat.719 Za tímto účelem je pak používána nadsázka, 
polemika, citově zabarvené, provokující, ba dokonce šokující výrazy. Obdobně se Ústavní soud vyslovil 
nálezem ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05, N 111/46 SbNU 41, a to s se zřetelem k rozhodnutí 
Spolkového ústavního soudu BVerfGE 61, 1 nebo BVerfGE 90, 1 či rozhodnutí Nejvyššího soudu 
USA New York Times Co. v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964). 
 Že rovněž ESLP myšlenky Nejvyššího soudu USA reflektuje, vyplývá kupř. z jeho závěru, 
že svoboda projevu zahrnuje sdělení, která mohou „urážet, šokovat a zneklidňovat“, podaný rozsudkem 

                                                                                                                                                         
Rakousko, stížnost č. 15653/02; 66298/01, potvrzují, že pokud soukromé osoby vstoupí do středu veřejné debaty, vystavují se 
podrobnému zkoumání ze strany veřejnosti a musí projevit větší míru tolerance. 
714 Rozsudek ESLP ze dne 25. 8. 1998 ve věci Hertel v. Švýcarsko, stížnost. č. 25181/94. 
715 Data Protection Act. část IV, § 32, odst. 3. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?ActiveTextDocId=3190650 
716 Campbell (Appellant) v. MGN Limited (Respondents), SESSION 2003-04 [2004] UKHL 22. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/22.html Rozhodnutí bylo přijato většinou tří hlasů proti dvěma. 
717 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 359/96, N 95/8 SbNU 367. 
718 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 357/96, N 156/9 SbNU 355. 
719 Rozhodnutí ESLP ze dne 25. 6. 1992 ve věci Thorgeir Thorgeirson v. Island, stížnost č. 13778/88.  
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ve věci Handyside v. Spojené království, je odvozen z názoru vysloveného Nejvyšším soudem 
USA v rozsudku ve věci New York Times v. Sullivan, podle něhož „debata o veřejných tématech ... 
může zahrnovat prudké, sžíravé a někdy nepříjemně ostré útoky“.720 Jestliže Nejvyšší soud 
USA konstatoval, že svoboda projevu požívá silnější ochrany, pokud se realizuje kritikou nositelů 
veřejných úřadů a jiných veřejně činných osob Gertz v. Robert Welch, Inc., uvedenému ESLP opakovaně 
přisvědčil.721  

Obdobný závěr, podle něhož nejen „informace nebo myšlenky příznivě přijímané či považované 
za neškodné či bezvýznamné“, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují, spadají pod dosah 
svobody projevu, neboť „tak tomu chtějí pluralita, tolerance a duch otevřenosti, bez nichž není 
demokratické společnosti“, dokládají též rozsudky ESLP ve věcech Fressoz a Roire v. Francie a De 
Haes a Gijsels v. Belgie. Novinářská svoboda zahrnuje i možnost použití určité míry přehánění (nadsázky) 
či dokonce provokace.722 Nejde přitom jen o politiku v užším slova smyslu; EKLP ve věci H. U. H. v. 
Švýcarsko konstatovala, že svoboda projevu je nezbytná v demokratické společnosti, aby úřady 
a věda odhalily problémy veřejného zdraví (srov. fyzická složka ochrany soukromí).723  

Avšak   i naznačená shovívavost ESLP ke kontroverzním projevům má své meze, byť – spíše 
než z pozic ochrany soukromí – kvůli ochraně ústavního zřízení. Evropský přístup je ke svobodě projevu 
nedůvěřivější, neboť se odvíjí z přímé zkušenosti s totalitárními režimy minulého století, kterých byly 
Spojené státy americké ušetřeny. Svoboda projevu je však obtížně regulovatelná v kyberprostoru; 
v tomto směru jsou ve „výhodě“ státy cenzurující internet, čímž se naznačují limity konceptu militantní 
demokracie (tj. demokracie schopné se bránit).724 Evropský náhled nekoresponduje s rozhodovací praxí 
Nejvyššího soudu USA, který odmítl tzv. view-point discrimination, tj. rozlišování podle (obsahu) názoru. 
Svobody projevu lze využívat bez ohledu na obsah sdělení, jak se podává též z rozsudku Nejvyššího soudu 
USA ve věci R. A. V. v. City of St. Paul.725 Výjimkami jsou situace, kdy sdělení provokuje okamžitou 
násilnou akci a tím znamená jasné a přítomné (bezprostřední) nebezpečí; v těchto případech je nezbytné 
aplikovat tzv. clear and present danger test, který Nejvyšší soud USA formuloval ve věci Brandenburg v. 
Ohio.726 ESLP legislativu omezující ze shora naznačených důvodů svobodu projevu v podstatě aproboval; 
z řečeného však nelze dovodit, že v konkrétních případech se k jejich aplikaci nevyslovuje kriticky. ESLP 
rozsudkem ve věci Jersild v. Dánsko konstatoval, že nelze trestat za podněcování k rasové 
nenávisti reportéra, který s pravicovými extrémisty uskutečnil interview odvysílané televizí.727 ESLP dospěl 
k závěru, že program neměl agitační rozměr a byl určen pro informované publikum (odst. 34 a násl.). 
ESLP rozsudkem ve věci Lehideux a Isorni v. Francie (odst. 54 a násl.) oponoval francouzským soudům, 
které odsoudily stěžovatele za to, že vyzdvihovali maršála Pétaina coby „vlastence“ a mlčením 
přešli jeho účast na vichystických zločinech.728 

Ústavní soud nálezem ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99, N 32/17 SbNU 229, konstatoval, 
že „právo na ochranu osobního soukromí je právem fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení, 
zda, popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího osobního soukromí 
zpřístupněny jiným subjektům a zároveň se bránit (vzepřít) proti neoprávněným zásahům do této sféry 
ze strany jiných osob“. Tím se potvrzuje význam souhlasu v oblasti ochrany soukromí.  

Ústavní soud se v nálezu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99, N 19/17 SbNU 133, vyslovil, 
že k zásahu do práva na ochranu osobnosti může dojít i objektivně (bez ohledu na zavinění), 
nicméně že ne každé zveřejnění nepravdivého údaje musí automaticky znamenat neoprávněný zásah 
do osobnostních práv; takový zásah je dán pouze tehdy, jestliže existuje mezi zásahem a porušením 

                                                 
720 Rozsudek ESLP ze dne 7. 12. 1976 ve věci Handyside v. Spojené království, stížnost č. 5493/72, a rozsudek ve věci New 
York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
721 Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974) a navazující rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 1986 ve věci Lingens v. Rakousko, 
stížnost č. 9815/82, odst. 42, a rozsudek ESLP ze dne 8. 6. 1998 ve věci Incal v. Turecko, stížnost č. 22678/93, odst. 54. 
722 Z judikatury ESLP srov. rozsudek ze dne 23. 5. 1991 ve věci Oberschlick v. Rakousko, stížnost č. 11662/85, rozsudek ze dne 
24. 2. 1997 ve věci De Haes a Gijsels v. Belgie, stížnost č. 19983/92, rozsudek velkého senátu ze dne 21. 1. 1999 
ve věci Fressoz a Roire v. Francie, stížnost č. 29183/95, rozsudek velkého senátu ze dne 20. 5. 1999 ve věci Bladet 
Tromso a Stensaas v. Norsko, stížnost č. 21980/93, a rozsudek velkého senátu ze dne 28. 9. 1999 ve věci Dalban v. Rumunsko, 
stížnost č. 28114/95. 
723 Rozhodnutí EKLP ze dne 9. 4. 1997 ve věci H. U. H. v. Švýcarsko, stížnost č. 25181/94. 
724 Určitou analogii lze spatřovat v efektivnějším potírání epidemií některých nakažlivých chorob nedemokratickými státy, 
omezujícími svobodu pohybu a mocensky vynucujícími některá zdravotní opatření. Tím je ovšem výčet pozitiv prakticky uzavřen. 
725 R. A. V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377 (1992). 
726 Rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 44 (1969). 
727 Rozsudek ESLP ze dne 23. 9. 1994 ve věci Jersild v. Dánsko, stížnost č. 15890/89. 
728 Rozsudek ESLP ze dne 23. 9. 1998 ve věci Lehideux a Isorni v. Francie, stížnost č. 24662/94. 
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osobnostní sféry příčinná souvislost a tento zásah v konkrétním případě přesáhl určitou přípustnou 
intenzitu takovou mírou, kterou již v demokratické společnosti tolerovat nelze. 

Konstatováním, že článek 9 DPD by měl mít obecnější dosah, se však nezpochybňuje úsudek, 
že profese novináře se vyznačuje z hlediska ochrany osobních údajů specifiky, které je třeba brát v potaz 
samostatnými normativními řešeními, nebo alespoň doporučeními k přijetí těchto úprav. Výchozím 
bodem je institut ochrany informačního zdroje novináře. Výbor ministrů Rady Evropy doporučením č. 7 
(2000), deklaroval, že „právo na svobodu projevu a informace tvoří jeden z podstatných základů 
demokratické společnosti a jednu ze základních podmínek pro její pokrok a rozvoj každého jednotlivce, 
jak je to vyjádřeno v Deklaraci o svobodě projevu a informací z roku 1982“.729 Citovaný dokument pojímá 
novináře coby „hlídací psy“ demokracie, uznává „potřebu demokratické společnosti zajistit adekvátní 
prostředky podpory rozvoje svobodného, nezávislého a pluralistického tisku“ a proklamuje, že „svobodný 
a neomezený rozvoj žurnalistiky je obsažen v právu na svobodu projevu jako předpoklad práva být 
informován o záležitostech veřejného zájmu“, přičemž „ochrana zdroje informací novináře vytváří 
základní podmínku pro novinářskou práci stejně jako pro svobodu tisku“. 
Podrobnosti k (nikoli neomezené) ochraně zdroje informací vymezuje příloha doporučení, a to včetně 
odkazů na rozsudky Sunday Times v. Spojené království a Goodwin v. Spojené království, resp. další 
související prameny.730 
 Samostatnou problematiku představuje ochrana státem uložené a uznané povinnosti mlčenlivosti; 
jde zejména o problematiku povinnosti dodržování profesních tajemství.731 K ochraně zdroje informací 
o nezákonných postupech lze připomenout rozsudek ESD ve věci Adams v. Komise Evropských 
společenství.732 Obdobnou problematiku řešila ve svém stanovisku WP 29.733 
 

28. 2. Svobodný přístup k informacím  

Mezi právem na ochranu soukromí a přístup k informacím není dán vztah hierarchický, 
nýbrž komplementární.734 V některých případech se nicméně projevuje konfliktem. Vzhledem k tomu, 
že ochraně soukromí i právu na informace v systému práva Evropské unie náleží lidskoprávní rozměr, 
nelze dospět k závěru, že by některé z nich mohlo obecně převážit nad druhým. Provázanost obou témat 
podtrhuje skutečnost, že dohled nad ochranou práva na přístup k informacím bývá svěřen 
do působnosti stejného správního orgánu jako ochrana osobních údajů.  

                                                 
729 Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member states on the right of journalists not to disclose 
their sources of information. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=342907&Site=CM 
730 Rozsudky ESLP ze dne 26. 4. 1979 a 26. 11. 1991 ve věci the Sunday Times v. Spojené království, stížnosti č. 6538/74 
a 13166/87, a rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 27. 3. 1996 ve věci Goodwin v. Spojené království, stížnost č. 17488/90. 
731 PATTENDEN, Rosemary. The Law of Professional-Client Confidentiality. Regulating the Disclosure of Confidential Personal Information. 
Oxford : Oxford University Press, 2003. 
732 Rozsudek ESD ze dne 7. 11. 1985, Adams v. Komise Evropských společenství, 145/83, Recueil, s. 3539. V předmětném řízení 
o žalobě na náhradu škody (srov. čl. 235 a čl. 287 Smlouvy o ES a nařízení 17/1962/EHS) ESD dospěl k závěru (odst. 53 a 54 
odvodnění rozsudku), že Komise je v zásadě povinna nahradit škodu vzniklou v důsledku odhalení žalobcovy 
totožnosti předáním dokumentů Komisí firmě La Roche. Je ovšem také třeba uznat, že rozsah odpovědnosti Komise je omezen 
nedbalostí samotného žalobce. Žalobce neinformoval Komisi o tom, že je možné odhalit jeho totožnost 
jako informátora z dokumentů samotných, i když sám byl v postavení, kdy mohl nejlépe odhadnout toto riziko a odvrátit ho. Dále 
ani nepožádal Komisi, aby ho průběžně informovala o průběhu vyšetřování La Roche a o způsobu, jakým by mohly být dotyčné 
dokumenty využity. Konečně se žalobce vrátil do Švýcarska, aniž by si v tomto směru opatřil informace, i když si musel být 
vědom rizika, kterému je vzhledem k švýcarské legislativě ze strany svého bývalého zaměstnavatele vystaven. Z uvedených 
důvodů žalobce sám značnou měrou přispěl ke vzniku utrpěné škody. Při hodnocení chování Komise na straně jedné a chování 
žalobce na straně druhé Soud dospěl k závěru, že je spravedlivé rozdělit náhradu škody mezi obě strany rovným dílem. 
Ve výrokové části rozsudku ESD nařídil Komisi, aby žalobci nahradila z poloviny škodu, která mu vznikla v důsledku toho, že byl 
identifikován jako zdroj informací, které vedly Komisi k uložení pokuty jeho původnímu zaměstnavateli - švýcarské 
společnosti Hoffmann- La Roche za protisoutěžní jednání. Ve zbytku žalobu zamítl. [Citováno dle překladu rozsudku 
dostupného z ASPI, Identifikační číslo (ASPI ID): JUD29853CZ.] 
733 WP 29. Stanovisko 1/2006 k problematice užívání právních předpisů EU o ochraně údajů na vnitřní postupy oznamování 
podezření z protiprávního jednání (whistleblowing) v oblasti účetnictví, vnitřních účetních kontrol, záležitostí auditu, boje 
proti úplatkářství a trestné činnosti v bankovním a finančním sektoru. (00195/06/CZ, WP 117, 1. 2. 2006). [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp117_cs.pdf 
734 Article 29 Working Party. Opinion 5/2001 On the European Ombudsman Special Report to the European Parliament 
following the draft recommendation to the European Commission in complaint 713/98/IJH. (5003/00/EN/Final, 
WP 44, 17. 5. 2001) [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp44en.pdf 
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Právo na svobodný přístup k dokumentům uznává čl. 42 Charty, který stanoví, že každý občan 
Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má 
právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič. 
Za zaznamenání stojí, že využití tohoto práva je podmíněno občanstvím Unie nebo bydlištěm či sídlem 
v členském státě. Předpokládá se tudíž jistý stupeň formalizace vztahu mezi žadatelem 
o informaci a veřejnou mocí. V některých případech ovšem mohou být dotčeny rozhodnutími a postupy 
veřejné moci též subjekty, které nespadají do kategorií vymezených v Chartě.735 

V „předlisabonském“ primárním právu danou problematiku upravoval čl. 255 Smlouvy 
o ES ve vztahu k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. 
Dalšími souvisejícími ustanoveními byly čl. 207 odst. 3, čl. 253 – 254, čl. 287 a čl. 296 Smlouvy o ES. 
Podle současné úpravy je směrodatný čl. 15 Smlouvy o fungování EU.736 DPD jej zmiňuje v bodě 72 
preambule.  

Evropská unie přijala nařízení 45/2001 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 
ze dne 18. 12. 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány 
a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů týkající se ochrany osobních údajů 
v rámci evropských institucí), resp. též nařízení 1049/2001, (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1049/2001 ze dne 30. 5. 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady 
a Komise), které upravuje svobodný přístup k informacím. Cílem nařízení 45/2001 je chránit 
právo na soukromí osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovány institucemi a orgány EU, zatímco nařízení 
1049/2001 směřuje k  transparentnosti zajištěním nejširšího možného přístupu k dokumentům 
uchovávaných těmito subjekty. Nařízení se tudíž vyznačují účely, které jsou – jak je předznačeno – 
v některých případech vzájemně protichůdné. Konkrétním příkladem je čl. 8 nařízení 45/2001, 
který konstatuje, že údaje mohou být předávány, pokud příjemce prokáže: a) že údaje jsou nezbytné 
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo souvisejícího s výkonem veřejné moci nebo b) 
nezbytnost předání údajů a pokud není důvod domnívat se, že mohou být poškozeny právní zájmy 
subjektu údajů. Z řečeného je zřejmé, že čl. 8 nařízení 45/2001 zakotvuje test nezbytnosti, zatímco čl. 6 
odst. 1 nařízení 1049/2001 konstatuje, že žadatel o informaci nemusí uvádět důvody žádosti. 

Ke shodnému tématu se vyjádřil též Evropský inspektor ochrany údajů.737 Zákony týkající se 
zpracování osobních údajů v souvislosti s bezpečnostní problematikou (srov. zákon č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nejsou zpravidla ve střetu se zákony 
transponujícími DPD, neboť dopadají na rozdílné oblasti. S právem na svobodný přístup k informacím 
počítá doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (2002)2 o přístupu k úředním dokumentům ze dne 21. 
2. 2002.738 Nelze očekávat, že orgány veřejné správy budou v praxi hledat řešení vycházející z testu 
proporcionality přihlížející ke specifikům konkrétních případů, pokusy o nalezení řešení obecnějších 
však byly v judikatorní praxi vícekrát zpochybněny. Dané problematiky se týká relativně četná judikatura.  
                                                 
735 Toto omezení má vnitřní logiku situovanou zejména do otázky ekonomických nákladů poskytování informací. I „jednoduché“ 
odpovědi totiž kladou na orgány veřejné správy časové nároky, které ne vždy bývají přeneseny na žadatele. Možné řešení v rovině 
podústavního práva spočívá v důslednějším zpoplatnění těchto služeb pro žadatele, kteří nemají daňový domicil v některém 
ze států EU. 
736 Tento článek stanoví následující: 1. S cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných a zajistit účast občanské společnosti jednají 
orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji. 2. Evropský parlament, jakož i Rada při projednávání návrhu 
legislativního aktu a hlasování o něm, zasedají veřejně. 3. Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická 
osoba se statutárním sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie 
bez ohledu na použitý nosič, aniž jsou dotčeny zásady a podmínky stanovené v souladu s tímto odstavcem. Obecné zásady 
a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu, které upravují výkon tohoto práva na přístup k dokumentům, stanoví 
Evropský parlament a Rada formou nařízení řádným legislativním postupem. Každý z výše uvedených orgánů, institucí 
nebo jiných subjektů zajišťuje transparentnost své činnosti a stanoví ve svém jednacím řádu zvláštní ustanovení o přístupu 
ke svým dokumentům v souladu s nařízením uvedeným v druhém pododstavci. Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální 
banka a Evropská investiční banka podléhají tomuto odstavci, pouze pokud vykonávají své správní funkce. Evropský parlament 
a Rada zajistí zveřejnění dokumentů týkajících se legislativních postupů za podmínek stanovených nařízením uvedeným v druhém 
pododstavci. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF. 
737 Public access to documents and data protection. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/05-
07_BP_accesstodocuments_EN.pdf Dále též Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for 
a Regulation of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament, Council and 
Commission documents. Official Journal C 002, 07/01/2009 P. 0007 - 0017. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:002:0007:01:EN:HTML 
738 Toto doporučení Výboru ministrů Rady Evropy je dostupné 
z http://www.radaevropy.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=134&Itemid=97. [cit. 2011-06-20]. 
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Rozsudek ESD ve věci Österreichischer Rundfunk a další vycházel z původního řízení před 
rakouskými soudy, které se týkaly odepření vydání údajů o příjmech dotčených osob, 
a to zaměstnavatelem rakouskému Účetnímu dvoru / Rechnungshof, resp. 
samotnými zaměstnanci zaměstnavateli – veřejnoprávní rozhlasové stanici.739 Tyto údaje o příjmech měly 
být předloženy Národní radě, Spolkové radě a parlamentům spolkových zemí a posléze zveřejněny. ESD 
v rámci rozhodnutí o předběžné otázce konstatoval, že čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 7 písm. c) a e) DPD 
nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jakou je úprava dotčená ve věcech v původních řízeních, 
za předpokladu, že je prokázáno, že široké zveřejnění nejen výše ročních příjmů, pokud převyšují určitý 
strop, osob zaměstnaných subjekty, jež podléhají dohledu Účetního dvora, ale i jmen poživatelů 
těchto příjmů je nezbytné a vhodné ve vztahu k cíli řádné správy veřejných prostředků sledovanému 
ústavodárcem, což přísluší ověřit předkládajícím soudům. 

ESD v souladu s judikaturou ESLP uznal, že věc spadá pod dosah pojmu soukromí dle čl. 8 
Úmluvy, byť se jednalo o profesní aktivity. Řešení otázky, zda omezení soukromí bylo nezbytné 
v demokratické společnosti pro dosažení sledovaného legitimního cíle (řádné správy veřejných 
prostředků), přitom správně ponechal na rozhodujících rakouských soudech (viz odpověď na jejich první 
otázku). Na argumentované bázi též vyložil, proč pokládá shora označená ustanovení DPD 
za bezpodmínečná a dostatečně přesná, aby mohla být pokládána za přímo použitelná.  

Rezervovaný přístup ESD je zřetelný zejména z odst. 87, podle něhož platí, že: „Je nutné 
konstatovat, že podle výkladu, jenž přijal předkládající soud, ukládá článek 8 BezBegrBVG povinnost 
zveřejnit jména dotčených osob ve vztahu s pobíranými příjmy převyšujícími určitý strop, nikoli s ohledem 
pouze na osoby vykonávající funkce, za něž přísluší odměna, u níž je uveřejněn platový tarif, ale s ohledem 
na všechny osoby odměňované subjektem, jenž podléhá dohledu Rechnungshof. 
Mimoto takovéto informace jsou nejen sdělovány Rechnungshof, ale jeho prostřednictvím jednotlivým 
parlamentním shromážděním a také široce šířeny na veřejnosti.“ 

V odst. 94 posléze ESD deklaroval, že: „Vzhledem k předchozím úvahám je na první otázku 
třeba odpovědět tak, že čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 7 písm. c) a e) DPD nebrání takové vnitrostátní právní 
úpravě, jakou je úprava dotčená ve věcech v původních řízeních, za předpokladu, že je prokázáno, 
že široké zveřejnění nejen výše ročních příjmů, pokud převyšují určitý strop, osob zaměstnaných subjekty, 
jež podléhají dohledu Rechnungshof, ale i jmen poživatelů těchto příjmů je nezbytné a vhodné ve vztahu 
k cíli řádné správy veřejných prostředků sledovanému ústavodárcem, což přísluší ověřit předkládajícím 
soudům.“ 

V aplikační praxi byl vztah mezi nařízeními 45/2001 a 1049/2001 vysvětlen rozsudkem SDEU 
ve věci Komise v. Bavarian Lager.740 Společnost Bavarian Lager, německý výrobce piva, podal stížnost 
Evropské komisi, ve které namítal, že britská legislativa mu bránila v prodeji jeho produkce na tamějším 
trhu, a tudíž porušovala volný pohyb zboží zaručený primárním právem.  
 Komise zahájila podle čl. 226 SES řízení proti Spojenému království, avšak 
v návaznosti na jednání mezi úředníky Komise, zástupci britské vlády a zástupci průmyslu je zastavila. 
Bavarian Lager neobdržela povolení k účasti na předmětné schůzi a na její žádost o zprostředkování 
zápisu zachycující jeho průběh reagovala Komise předložením této písemnosti v anonymizované podobě, 
resp. s odstraněním jmen účastníků, kteří nedali s předáním svých osobních údajů souhlas.   

Bavarian Lager napadla toto rozhodnutí před Soudem první instance, který akt Komise zrušil.741 
Konstatoval, že čl. 4 odst. 1 písm. b) je jediným ustanovením nařízení 1049/2001, které odkazuje 
na normy ochrany osobních údajů. Podle tohoto článku orgány odepřou přístup k dokumentu, pokud by 
zpřístupnění vedlo k porušení ochrany … soukromí a osobnosti jednotlivce, zejména podle právních 
předpisů Společenství o ochraně osobních údajů. 
 Soud první instance citované ustanovení pojal coby východisko dalších úvah ohledně toho, 
zda zpřístupnění jmen účastníků setkání může porušit ochranu jejich soukromí, zejména ve smyslu čl. 8 
Úmluvy. Dospěl k závěru, že nikoli, pročež ani čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení 1049/2001 není 
aplikovatelný. Následně deklaroval, že uplatnění dodatečných podmínek vymezených v nařízení 45/2001, 
jakými je souhlas subjektu údajů, by bylo v rozporu s nařízením 1049/2001 (viz odst. 107). 
Na tomto základě Soud první instance rozhodl, jak je výše uvedeno.  

                                                 
739 Rozsudek ze dne 20. 5. 2003, ve spojených věcech Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk a další a Christa Neukomm 
a Joseph Lauermann v. Österreichischer Rundfunk, C-465/00, C-138/01 a C-139/01, Recueil, s. I-4989. 
740 Rozsudek velkého senátu SDEU ze dne 29. 6. 2010, Evropská komise v. The Bavarian Lager Co. Ltd, Evropský inspektor 
ochrany údajů (EIOÚ), C-28/08 P. 
741 Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. 11. 2007, Bavarian Lager v. Komise, T-194/04, Sb. rozh. s. II-4523. 
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Komise podala kasační opravný prostředek k SDEU. Generální advokát Sharpston přisvědčil 
rozhodnutí Soudu první instance s argumentem, že střet mezi oběma nařízeními je „spíše zdánlivý 
než skutečný“ a sdělení předmětných údajů nezakládá „zpracování údajů“, v důsledku čehož spadá 
mimo dosah nařízení 45/2001. Jak se posléze ukázalo, SDEU se o tomto stanovisku svým rozsudkem ani 
nezmínil.  

SDEU nejprve povšechně konstatoval, že by měla být zajištěna plná aplikace obou nařízení a že  
jedno nemá přednost před druhým. Položil důraz na čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení 1049/2001, 
přičemž naznal, že předání osobních údajů třetí straně (zde společnosti Bavarian Lager) představuje 
zpracování osobních údajů. Tento úsudek předestřel v podstatě jen apodikticky, přičemž uvedená situace 
mohla představovat vhodný podklad pro širší argumentaci materiálními korektivy, a to rovněž se zřetelem 
k hlediskům vymezeným generálním advokátem. Z hlediska praxe je však určující jeho názor, že Soud 
první instance pochybil, pokud omezil aplikaci čl. 4 odst. 1 písm. b) jmenovaného nařízení na situace, kdy 
je porušen čl. 8 Úmluvy. SDEU zdůraznil, že zpřístupnění musí být v souladu s legislativou EU týkající se 
ochrany osobních údajů, stejně jako čl. 8 Úmluvy. SDEU konstatoval, že pokud žádost o přístup 
k dokumentům obsahujícím osobní údaje je učiněna v souladu s nařízením 1049/2001, povinnosti podle 
nařízení 45/2001 jsou plně aplikovatelné. Souhlas subjektu údajů tudíž musí být získán dříve, než dojde 
ke zpřístupnění údajů, a žadatel o informace musí prokázat, že získání neanonymizovaných informací je 
pro něj nezbytné. SDEU uzavřel, že Soud první instance chybně (nevyváženě) aplikoval čl. 4 odst. 1 písm. 
b) nařízení 1049/2001 a jeho rozsudek zrušil.   

Naznačená judikatorní tendence, která podporuje ochranu osobních údajů, se 
projevila v rozsudku velkého senátu SDEU ve věci Volker und Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert 
proti Land Hessen.742 Řízení před SDEU vycházelo z žaloby jmenovaných žalobců – příjemců finančních 
prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova – proti spolkové zemi Hesensko, v jejímž rámci brojili proti zveřejnění údajů o předmětných 
finančních tocích na webových stránkách Spolkového úřadu pro zemědělství a výživu. 

Zveřejňování se odvíjelo z nařízení č. 1290/2005 a nařízení č. 259/2008, 
přičemž jeho legitimizace spočívala ve zlepšení řádného finančního řízení a posilování veřejné kontroly 
použitých prostředků. Žalobci v původních řízeních argumentovali, že zveřejňování přijatých částek není 
odůvodnitelné převažujícími veřejnými zájmy a tento názor sdílel též předkládající soud, který poukazoval 
na rozsudek ESD ve věci Österreichischer Rundfunk a další.743 Vyslovil se, že povinnost zveřejňování 
není přiměřená ke sledovanému cíli, přičemž Komise si přisvojila nepřiměřeně široký prostor k uvážení. 
SDEU vymezil spor – nikoli překvapivě - coby střet mezi čl. 42 Charty zakotvujícím právo na přístup 
k informacím, resp. zásadou transparentnosti podle čl. 1 a čl. 10 SEU, jakož i v čl. 15 Smlouvy 
o fungování EU, (kam spadá i právo daňových poplatníků na informace o využívání veřejných 
prostředků), a ochranou soukromí a osobních údajů ve smyslu čl. 7 a čl. 8 Charty (v jejichž dosahu je – též 
se zřetelem k judikatuře ESLP – profesní oblast). SDEU dovodil, že požadavek na dosažení 
vyváženého vztahu mezi oběma kategoriemi práv Rada a Komise při přijímání nařízení č. 1290/2005 
a nařízení č. 259/2008 nedostály. V odstavci 92 rozsudku na základě zjištěné disproporcionality 
konstatoval, že čl. 42 bod 8b, článek 44a nařízení č. 1290/2005 a nařízení č. 259/2008 jsou neplatné 
v rozsahu, v němž pokud jde o  fyzické osoby, které jsou příjemci specifikovaných podpor, 
tato ustanovení vyžadují zveřejňování osobních údajů o všech příjemcích, aniž činí rozdíl podle takových 
relevantních kritérií, jako je doba, po kterou takové podpory dostávali, frekvence podpor nebo jejich typ 
a výše. Časové účinky tohoto výroku nicméně SDEU omezil se zřetelem k „vysokému počtu zveřejnění“ 
na období od vyhlášení rozsudku. SDEU se též vyjádřil k výkladu čl. 18 odst. 2 a čl. 20 DPD. 

Z rozhodnutí Österreichischer Rundfunk a další, resp. Volker und Markus Schecke GbR a 
Hartmut Eifert v. Land Hessen je patrný důraz na diferenciaci mezi příjemci finančních prostředků 
z konkretizovaných veřejných zdrojů. Na tomto místě lze připomenout, že první rozsudek přihlédl 
k rakouské úpravě, kdy dochází ke zveřejňování předmětných údajů až od určité výše a přestože odkázal 
na nalezení vhodného řešení vnitrostátními orgány (proto se – na rozdíl od věci Evropská komise v. The 
Bavarian Lager Co. Ltd, Evropský inspektor ochrany údajů – sám nezabýval podrobněji výkladem DPD 
a odkázal na čl. 8 Úmluvy), implicite počítal s rozlišením mezi příjemci veřejných prostředků. Druhý 

                                                 
742 Rozsudek velkého senátu SDEU ze dne 9. 11. 2010 ve spojených věcech Volker und Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert v. 
Land Hessen, C-92/09 a C-93/09. 
743 Rozsudek ESD ze dne 20. 5. 2003, ve spojených věcech Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk a další 
a Christa Neukomm a Joseph Lauermann v. Österreichischer Rundfunk, C-465/00, C-138/01 a C-139/01, Recueil, s. I-4989. 



 129  

rozsudek dal najevo, že je třeba činit „rozdíl podle takových relevantních kritérií, jako je doba, 
po kterou takové podpory dostávali, frekvence podpor nebo jejich typ a výše“.  

Srovnatelné řešení podal Ústavní soud Slovenské republiky v nálezu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 
PL. ÚS 1/09.744 Slovenský Ústavní soud se zabýval judikaturou ESLP týkající se omezením soukromí 
ve prospěch svobody projevu a práva na informace v souvislosti s otázkami veřejného zájmu. Aplikoval 
test proporcionality a na argumentované bázi posléze konstatoval, že poskytování údajů o mzdách 
zákonem stanovených kategorií státních zaměstnanců je ústavněprávně konformní. Zdůraznil však, že jde 
o vyjmenované kategorie vysokých funkcionářů stanovených zákonem (vysokých státních úředníků), 
kteří jsou buď řídícími pracovníky nebo mají specifické postavení odůvodňující vyšší intenzitu zásahu 
do práv na soukromí. Posouzení proporcionality se týká zveřejnění údajů jen ve vztahu k těmto osobám, 
a nikoli všem zaměstnancům státu.  
 Obdobně strukturovaný výsledek se nenaznačuje z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 
27. 5. 2011, č.j. 5 As 57/2010-79. Argumentace vyúsťuje závěrem, že co do střetu práva na svobodný 
přístup k informacím a práva na ochranu osobních údajů Nejvyšší správní soud konstatuje, 
že právo na ochranu osobních údajů není neomezené, když čl. 10 odst. 3 Listiny základních 
práv a svobod má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a jiným 
zneužíváním údajů o své osobě. Ukládá-li pak zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost 
poskytnout některé osobní údaje (jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich 
poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné. Úvaha, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, stanoví výslovnou výjimku ze všeobecné ochrany osobních údajů podle čl. 10 
odst. 3 Listiny základních práv a svobod, dokládá, že je splněna podmínka zákonnosti omezení ochrany 
soukromí a z textu rozsudku se podává přijatelné vymezení hodnot, k jejichž ochraně úprava směřují 
(veřejný zájem na kontrole hospodaření s rozpočtovými prostředky), vhodnost a potřebnost předmětných 
úprav. Bližší pozornost by si nicméně zasloužila další komponenta ústavněprávně přípustného omezení 
ochrany soukromí, a sice test proporcionality v užším smyslu.  

Žádost o poskytnutí informací, z níž spor vycházel, směřovala ke sdělení odměn 
vedoucího pracovníka (vedoucího oddělení informačních systémů Magistrátu města Zlína), pročež 
nebylo nevyhnutelné se zabývat poměry „řadových“ zaměstnanců ve veřejné správě. Ústavní soud 
Slovenské republiky nicméně uznal za vhodné vyjádřit se i k takto omezenému dosahu 
svobodného přístupu k informacím a zdůraznil nutnost diferencovaného řešení. K rozsudku 
Nejvyššího správního soudu se nezvykle kriticky vyslovil Úřad pro ochranu osobních údajů, na což soud 
reagoval tiskovým prohlášením.745 Z vyjádření předsedy Nejvyššího správního soudu (který nebyl členem 
rozhodujícího senátu) nepřímo vyplývá, že nosné důvody rozsudku mají směřovat k vyššímu 
stupni kontroly nad řídícími pracovníky veřejné správy (např. „šesti stovkami“ funkcionářů 
ministerstev).746 Skutkový základ případu odvíjející se ze situace na Magistrátu města Zlína – byť žádost 
o poskytnutí informací směřovala ke sdělení odměn vedoucího pracovníka – zřejmě optimální „povozek“ 
pro realizaci uvedeného záměru nepředstavoval. Nelze vyloučit, že Nejvyšší správní soud svůj názor dále 
specifikuje, popř. že se k otázce vysloví Ústavní soud, neboť dotčení zaměstnanci („příjemci veřejných 
prostředků“) by mohli případná další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu napadnout, a to rovněž 
jako jiný zásah orgánu veřejné moci.747 Naznačené užší pojetí přístupu k údajům o odměnách 
zaměstnanců ve veřejné správě by podle mého názoru ústavněprávní deficit v jakémkoli směru 
nevykazovalo.  

 

                                                 
744 Nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. PL. ÚS 1/09. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=369816 
745 Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k rozsudku Nejvyššího správního soudu o zveřejňování informací o platech 
zaměstnanců veřejné správy. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=328, resp. Žádost 
o poskytnutí informace o výši vyplacených odměn. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.nssoud.cz/Zadost-o-poskytnuti-
informace-o-vysi-vyplacenych-odmen/art/679 
746 Společnost má vědět, jak jsme odměňováni, míní předseda NSS Baxa. Rozhovor pro deník Právo. 18. 6. 2011. [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://www.novinky.cz/domaci/236605-spolecnost-ma-vedet-jak-jsme-odmenovani-mini-predseda-nss-
baxa.html 
747 Srov. vymezení účastenství podle § 2 odst. 3, § 7 a § 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 34 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudního řádu správního. Dále též § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
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29. Blanketní uchovávání komunikačních údajů v judikatuře evropských soudů748  

29. 1. Zásady směrnice o uchovávání údajů 

Podstatu směrnice o uchovávání údajů (plným názvem směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/24/ES ze dne 15. 3. 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných 
v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných 
komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES, dále též „Data Retention Directive“, „DRD“) 
představuje vymezení povinnosti poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
nebo veřejných komunikačních sítí uchovávat provozní a lokalizační údaje, resp. související údaje 
nezbytné k identifikaci účastníka nebo uživatele.749 Uchovávání obsahu sdělení nepředepisuje, 
ale v některých případech svými důsledky zaručuje. Směrnice deklarovala záměr zajistit dostupnost údajů 
pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, a to po dobu 6 až 24 měsíců. 
V případě žádosti příslušných vnitrostátních orgánů jsou správci těchto údajů povinni k jejich 
poskytnutí.750 DRD znamenala komplexnější zásah do právní regulace elektronických komunikací, 
jak vyplývá již z jejího názvu předznačujícího změnu směrnice 2002/58/ES.751 K dalším přesahům náleží 
povinnost Evropské komise podávat zprávy týkající se používání souvisejících směrnic.752 DRD 
nabyla účinnosti dne 3. 5. 2006. 

Úsilí bezpečnostních složek o uplatnění důslednějších metod kontroly nad elektronickou 
komunikací se vyznačuje stejně dlouhou historií jako informační technologie samotné, avšak   zásadní 
impuls získalo teroristickými útoky z 11. 9. 2001. Vliv této události se projevil i ve státech, 
které k omezování svobod legitimizovanému bezpečnostními hrozbami tradičně přistupovaly 
zdrženlivě.753 Kromě terorismu a organizovaného zločinu předmětnou regulaci odůvodňovaly 
zkušenosti se šířením počítačových virů jako „Melissa“ nebo „I Love You“, resp. jejich variant.754 
Téma záhy nabylo evropskoprávní rozměr. Na kriminalistický význam komunikačních údajů 
upozornila Rada EU ve složení ministrů spravedlnosti a vnitra dne 19. 12. 2002.755 Deklarace 
o boji proti terorismu, kterou Evropská rada přijala dne 25. 3. 2004, pověřila Radu EU přezkoumáním 
návrhů opatření směřujících k uchovávání těchto údajů poskytovateli služeb.756 

                                                 
748 Tato kapitola vychází též z textu NOVÁK, Daniel. Personal Data Protection as Topical EU Law Problem. In Dny práva – 2009 
– Days of Law: the Conference Proceedings. Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, resp. NOVÁK, Daniel. Blanketní 
uchovávání komunikačních údajů v judikatuře evropských soudů. Časopis pro právní vědu a praxi. 2011. č. 1, s. 21-34. 
749 Za zaznamenání stojí, že základními okruhy uchovávaných údajů (srov. čl. 1 odst. 2 a čl. 5) jsou údaje potřebné k: dohledání 
a identifikaci zdroje sdělení, identifikaci adresáta sdělení, zjištění data, času a doby trvání komunikace, určení typu sdělení, 
identifikaci komunikačního vybavení uživatelů nebo jejich údajného komunikačního vybavení a zjištění polohy 
mobilního komunikačního zařízení. 
750 Tito poskytovatelé zásadně nebudou (v souvislosti s uchováváním údajů) považováni za nositele veřejné moci, což je 
významné z hlediska aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stát je ovšem povinen vytvořit odpovídající 
právní záruky pro zachování ochrany soukromí. Lze tudíž předpokládat, že subjekty údajů budou případnou procesní pozornost 
obracet zejména ke státu, a nikoli poskytovatelům.  
751 VANÍČEK, Zdeněk. Předpisový rámec elektronických komunikací EU čeká revize. Právní zpravodaj. 2006, č. 4, s. 15-16. 
752 Čl. 14 DRD, čl. 18 DPEC a čl. 25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. 3. 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice). 
753 Ve Spojeném království byla problematika diskutována na parlamentní úrovni již v prosinci 2001. Srov. Comments of the 
Information Commissioner on the provisions of the Anti-Terrorism, Crime and Security Bill relating to the retention of 
communications data. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200102/jtselect/jtrights/51/51ap02.htm. Srov. též diskusi o Regulation of 
Investigatory Powers Act (RIPA), ActAnti-terror laws raise net privacy fars. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1647309.stm. Dále též McCUE, Andy. Government rethinks data policy. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.computing.co.uk/ctg/news/1842253/government-rethinks-policy. Secret plan to spy on all 
British phone calls. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.observer.co.uk/uk_news/story/0,6903,406191,00.html. 
EDITORIAL: Spied on from cradle to grave. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.observer.co.uk/leaders/story/0,6903,406160,00.html.  
754 Zásady boje proti počítačové kriminalitě formuluje americká studie z března 2000 The Electronic Frontier: The Challenge of 
Unlawful Conduct Involving the Use of the Internet. A Report of the President’s Working Group on Unlawful Conduct on the 
Internet. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/unlawful.htm.  
755 Council Conclusions of 19 December 2002 on information technology and the investigation and prosecution of organised 
crime. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/en/EJN288.pdf Dále též 
Rozhodnutí Rady 2003/48/SVV ze dne 19. 12. 2002 o uplatnění zvláštních opatření v oblasti policejní a soudní spolupráce 
v boji proti terorismu v souladu s článkem 4 společného postoje 2001/931/SZBP. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0048:CS:HTML 
756 Declaration on Combating Terrorism. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/79637.pdf. 
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Ačkoli DRD ve 22. odstavci preambule oznamuje, že dodržuje základní práva a ctí zásady 
uznávané zejména Chartou, patří k nejkontroverznějším tématům práva EU, a to se zřetelem k jí 
založenému průlomu do ochrany soukromí v informačním smyslu (srov. též původně německý pojem 
informačního sebeurčení).757 Že DRD trpí z lidskoprávního hlediska nedostatky, zejména ve vztahu 
k vymezení podmínek přístupu orgánů k uchovávaným údajům a výmazu předmětných údajů, varoval již 
ve fázi předcházející jejímu schválení Evropský inspektor ochrany údajů a Evropský hospodářský 
a sociální výbor.758 Není tudíž překvapivé, že implementaci směrnice – příslušná lhůta skončila dne 15. 9. 
2007 – provázely spory, které nalezly konkrétní výraz v soudních řízeních před ESD 
a posléze i ústavními či správními soudy členských států.  

29. 2. Kritika směrnice o uchovávání údajů  

Kritiku právního rámce blanketního uchovávání údajů lze nejobecněji rozčlenit podle toho, 
zda obrací pozornost k DRD nebo vnitrostátní transpoziční úpravě. V prvním případě jsou uplatňovány 
výhrady formální nebo obsahové. Formální rovina se stala předmětem přezkumu ESD z iniciativy 
Irska (podporovaného Slovenskou republikou), které zpochybnilo adekvátnost poukazu směrnice na čl. 95 
Smlouvy o ES týkající se sbližování právních předpisů o vnitřním trhu, v řízení vedeném pod C-301/06.759 
Irsko navázalo na svůj předchozí návrh, kterým se spolu s Francií, Spojeným královstvím a Švédskem dne 
28. 4. 2004 vyslovilo, aby předmětná problematika byla upravena rámcovým rozhodnutím založeným 
na čl. 30, čl. 31 odst. 1 bod c) a čl. 34 Smlouvy o Evropské unii.760 Pracovní skupina Rady EU 
v jeho intencích vypracovala dokument, který obsahoval předlohu rámcového rozhodnutí o uchovávání 
údajů. Z jejího textu však nevyplývá vyšší úroveň ochrany lidských práv oproti úpravě přijaté 
posléze formou směrnice.761 Odmítnutí „irského“ normativního řešení odůvodnila Právní služba Rady 
EU, která dospěla k závěru, že harmonizace blanketního uchovávání údajů spadá 

                                                 
757 Ohledně ochrany provozních údajů lze poukázat na řadu doporučení a stanovisek:  
Article 29 Working Party. Opinion 2/2002 on the use of unique identifiers in telecommunication terminal equipments: the 
example of IPv6. (10750/02/EN/Final, WP 58, 30. 5. 2002). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp58_en.pdf.  
Article 29 Working Party. Opinion 7/2000 On the European Commission Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic 
communications sector of 12 July 2000 COM (2000) 385 (5042/00/EN/FINAL, WP36, 2. 11. 2000). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2000/wp36en.pdf.  
Article 29 Working Party. Opinion 4/2001 On the Council of Europe’s Draft Convention on Cyber-crime. (5001/01/EN/Final 
WP 41, 22. 3. 2001). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp41en.pdf.  
Article 29 Working Party. Opinion 10/2001 on the need for a balanced approach in the fight against terrorism. 
(0901/02/EN/Final, WP 53, 14. 12. 2001). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp53en.pdf.  
Article 29 Working Party. Opinion 5/2002 on the Statement of the European Data Protection Commissioners at the International 
Conference in Cardiff (9-11 September 2002) on mandatory systematic retention of telecommunication traffic data. 
(11818/02/EN/Final, WP 64, 11. 10. 2002). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp64_en.pdf.  
Article 29 Working Party. Opinion 1/2003 on the storage of traffic data for billing purposes. (12054/02/EN, WP 69, 29. 1. 2003). 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2003/wp69_en.pdf.  
Article 29 Working Party. Opinion 9/2004 on a draft Framework Decision on the storage of data processed and retained for the 
purpose of providing electronic public communications services or data available in public communications networks with a view 
to the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal acts, including terrorism. [Proposal presented by France, 
Ireland, Sweden and Great Britain (Document of the Council 8958/04 of 28 April 2004)] (11885/04/EN, WP 99, 9. 11. 2004). 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp99_en.pdf.  
758 Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů k návrhu rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (KOM(2005) 475 v konečném znění) (2006/C 47/12). 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:047:0027:0047:CS:PDF.  
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání 
údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění 
směrnice 2002/58/ES KOM(2005) 438 v konečném znění – 2005/0126 (COD) (2006/C 69/04). s. 16. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:069:0016:0021:CS:PDF.  
759 Rozsudek ESD ze dne 10. 2. 2009, Irsko v. Evropský parlament a Rada Evropské unie, C-301/06, Sb. rozh. s. I-593.  
760 Nejskeptičtěji se k blanketnímu uchovávání údajů stavělo Německo a Finsko.  
761 Text je datován dnem 24. 2. 2005. Working Party on cooperation in criminal matters Article 36 Committee, 15098/04 
COPEN 142 TELECOM 172. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.statewatch.org/news/2005/apr/draft-data-retention-
proposal.pdf.  
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do pravomoci Společenství.762 Uplatněný názor je slučitelný s vnitřní logikou směrnice 2002/58/ES, 
kterou DRD mění.763 DRD navazuje na modifikaci zásady minimality v čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice, 
který zahrnuje právní podklad pro její omezení odůvodnitelné konstatováním, že jde o opatření 
v demokratické společnosti nezbytné, přiměřené a úměrné pro zajištění národní bezpečnosti (tj. 
bezpečnosti státu), obrany, veřejné bezpečnosti a pro prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů nebo neoprávněného použití elektronického komunikačního systému, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 1 
směrnice 95/64/ES.764 Obsah těchto opatření – spočívajících v časově omezeném zadržení údajů – 
podléhá korektivu obecných zásad práva Evropské unie, včetně zásad uvedených v čl. 6 odst. 1 a 2 
Smlouvy o EU. 

Právě odtud se odvíjela legislativní hlediska pro zařazení uchovávání provozních a lokalizačních 
údajů do směrnicového práva. Řečené potvrdilo stanovisko vzešlé z administrativy Evropské komise, 
které přisvědčilo úzké souvislosti DRD s čl. 95 Smlouvy o ES.765 Vydaný dokument spatřoval v DRD 
jistou konkretizaci či upřesnění čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/ES. Současně DRD omezila dosah 
„výchozího“ článku tím, že z něj vyňala údaje podle vlastního čl. 1 odst. 1. Ve svých faktických dopadech 
došlo transpozicí DRD v převážné většině členských států k posílení bezpečnostních složek. 
Z hlediska práva EU nebyl tento výsledek nevyhnutelný. Jak Ústavní soud České republiky v nálezu 
ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10, odst. 41, konstatoval, napadenou (vnitrostátní) právní úpravou 
regulovaný rozsah uchovávaných údajů se zcela zřetelně pohybuje nad rámcem předvídaným v DRD.766 
Naopak do vnitrostátní úpravy nebyly zahrnuty konkretizované právní záruky slučitelné s DRD. 
K této převažující tendenci lze konstatovat, že čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/ES ve znění před účinností 
DRD poskytoval širší uvážení národnímu zákonodárci, avšak   poukaz na nutnost implementovat „dobře 
viditelnou“ evropskou legislativu umožní bez bližší argumentace přejít fakt, že zákon omezuje soukromí 
výrazněji, než ve skutečnosti DRD požaduje. Právě z této perspektivy je možné nahlížet na část kritiky 
DRD. Tím ovšem nejsou výtky vůči DRD vyvráceny. Za zaznamenání stojí paradox, že v Irsku, 
které požadovalo zrušení DRD, byla vydána úprava odkazující na čl. 15 směrnice 2002/58/ES, 
která zakotvila uchovávání údajů po dobu čtyř let, tj. v nejdelší lhůtě v EU.767   

ESD v rozsudku Irsko v. Evropský parlament a Rada Evropské unie, konstatoval, že DRD v čl. 
95 Smlouvy o ES nalézá právně regulérní oporu.768 Dovodil, že uvedená směrnice se svým věcným 
obsahem týká převážně fungování vnitřního trhu, resp. odstranění překážek na vnitřním trhu 
elektronických komunikací. Že podstatné rozdíly existovaly, zůstává nezpochybnitelné. ESD neshledal 
potřebným podrobnější odůvodnění, zda tato situace vytvářela problémy, jejichž řešení nemohlo být 
ponecháno na členských státech a dispozicích čl. 15 DPEC. DRD podle soudu upravuje operace, 
které jsou nezávislé na provedení jakéhokoli případného úkonu v oblasti policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech, a neharmonizuje otázku přístupu vnitrostátních orgánů příslušných v trestněprávní 
oblasti k údajům, ani jejich využívání či výměnu mezi uvedenými orgány. Právě vzdálenější vztah 
ke státním orgánům vyvolal rozdílný výsledek řízení oproti rozsudku ESD ve věci Evropský parlament v. 

                                                 
762 Avis du service juridique. Conseil de l´Union Européenne. 5. 4. 2005. No. 7688/05. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.statewatch.org/news/2005/apr/Council-legal-opinion-data-retention.pdf.  
763 Jmenované stanovisko připomíná recitál 9 preambule směrnice 2002/58/ES, který předepisuje, že členské státy, dotčení 
poskytovatelé a uživatelé, jakož i příslušné orgány Společenství, by měli spolupracovat při zavádění a rozvoji odpovídajících 
technologií, pokud je to nezbytné pro uplatňování ochranných opatření stanovených touto směrnicí, a měli by především mít 
na zřeteli minimalizaci zpracování osobních údajů a používání anonymních nebo pseudoanonymních údajů tam, kde je to možné. 
Zásadu minimality dále rozvíjí čl. 6 citované směrnice. 
764 K zásadě minimality srov. čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a potažmo v čl. 7 a 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES a čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) a potažmo v čl. 7 a 8 Úmluvy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních údajů. 
765 Projet de décision-cadre sur la conservation des données – Analyse juridique. Document de travail des services de 
la Commission. Bruxelles, le 22. 3. 2005, SEC(2005) 420 
766 Ústavní soud konstatoval, že nad rámec předmětné Směrnice o data retention se u internetového připojení a služeb a e-mailové 
komunikace sleduje a uchovává množství přenesených dat, informace o použití šifrování, metoda a status požadavků na službu 
a její realizace a rovněž i informace o posílání SMS z internetových bran a další „zájmové identifikátory“. U telefonie nad rámec 
Směrnice o data retention napadená právní úprava vyžaduje uchovávat údaje o identifikaci předplacené telefonní karty, 
veřejného telefonního automatu, čísla dobíjecích kuponů a jejich přiražení k dobíjenému číslu, vazbu mezi mobilním přístrojem 
a vloženými SIM kartami. 
767 Komplexní přehled legislativních úprav před implementací DRD poskytuje text Council of the European Union. 
Answers to questionnaire on traffic data retention. 14107/02 LIMITE. CRIMORG 100. TELECOM 42. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.effi.org/sananvapaus/eu-2002-11-20.html.  
768 Rozsudek ESD ze dne 10. 2. 2009, Irsko v. Evropský parlament a Rada Evropské unie, C-301/06, Sb. rozh. s. I-593. 
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Rada EU a Evropská komise, který se týkal předávání osobních údajů cestujících letadly.769 ESD tudíž 
odmítl argumentaci, že směrnice byla vydána na nesprávném smluvním základě, 
neboť ve skutečnosti dopadá na oblast vnitřní bezpečnosti.770 Jinak řečeno, položil důraz na okolnost, 
že adresátem povinností jsou účastníci trhu („poskytovatelé služeb“), a nevyvodil důsledky z účelu 
uchovávání těchto údajů, a sice zajištění jejich dostupnosti státu.771 To je však z hlediska ustálené 
systematiky právní úpravy překvapivé, neboť odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu 
představují instituty trestního práva procesního, a nikoli veřejného hospodářského práva, kterým je 
v rámci práva telekomunikačních systémů upravena technická (detailnější) stránka věci (srov. český zákon 
č. 141/1961 Sb., trestní řád, v § 88 a § 88a).772 Poskytovatelé se k harmonizaci úprav stavěli zdrženlivě; 
pokud působí ve více členských státech, odlišné vnitrostátní úpravy na ně dopadají 
zvýšenými administrativními náklady, avšak   prodloužení (či nové založení) povinnosti uchovávat údaje 
znamená navýšení výdajů přinejmenším srovnatelné.773  

Obsahová udržitelnost DRD samotné – tj. její lidskoprávní dimenze – prozatím ESD, resp. SDEU 
prověřena nebyla. Ani výše uvedené irské podání předmětnou otázku nepředestřelo. Zde se projevuje 
určitý nedostatek účinných procesních nástrojů přezkumu aktů práva EU při současné 
existenci záruk v oblasti „hmotného“ práva lidských práv, kdy za účinnosti Lisabonské smlouvy je 
referenčním rámcem především Charta a Úmluva.  

Příležitost k otevření této argumentační roviny neposkytly ani ústavní či správní soudy členských 
států, které v rámci svých řízení týkajících se dané problematiky lucemburskému soudu předběžnou 
otázku nepředložily. Neučinil tak ani Spolkový ústavní soud v řízení vedeném pod sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 
BvR 263/08, 1 BvR 586/08, neboť vyšel z konstatování, že DRD zakládá povinnost údaje ve vymezeném 
rozsahu uchovávat, nestanoví však podmínky přístupu k údajům a jejich použití orgány členských států. 
V samotné otázce uchovávání údajů určených směrnicí, tj. právním pramenem 
vyznačujícím se aplikační předností, neshledal kolizi se základními právy a svobodami podle 
Základního zákona.774 Toto ostré rozlišení mezi „uchováváním“ a „přístupem“, které formuloval ESD 

                                                 
769 Rozsudek ESD ze dne 30. 5. 2006, Evropský parlament v. Rada EU a Evropská komise, C-317/04 a C-318/04, Sb. rozh. s. I-
4721. 
770  Ve shodě s ESD právní služba Rady již dříve (viz čl. 25 stanoviska) nezpochybnila úsudek, že poté, co jsou 
příslušnými státními orgány uchovávané údaje vyžádány pro účely trestněprávní, nacházejí se mimo materii komunitárního práva. 
771 Srov. ANDENAS, Mads; ZLEPTNIG, Stefan. Surveillance and Data Protection: Regulatory Approaches in the EU and 
Member States. European Business Law Review. 2003, no. 14, s. 765–813. Konzistentně rozhodl ESD rozsudkem ze dne 29. 1. 2008, 
Promusicae, C-275/06, Sb. rozh. s. I-271, a usnesením ze dne 19. 2. 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 Telecommunication GmbH, C-557/07, Sb. rozh. s. I-1227, kdy dospěl k závěru, 
že předávání komunikačních údajů státním orgánům je neharmonizovanou problematikou práva členských států.  
772 Připodobitelnou ediční povinnost, která obecně stíhá každého, kdo má věc důležitou pro trestní řízení u sebe, řadíme 
do trestního řádu rovněž, a nikoli např. do obchodního zákoníku pod úpravu společenstevního práva, má-li danou věc vydat 
obchodní společnost. 
773 Poskytovatelé služeb vyjadřovali obavy z nákladů spojených s implementací předpisů týkajících se retence údajů. Loney, Matt. 
12. 2. 2002. ISPs spell out true cost of data retention. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.zdnet.co.uk/news/regulation/2002/12/12/isps-spell-out-true-cost-of-data-retention-2127408/ Poskytovatelé 
v některých státech ovšem posléze využili příležitosti a získané údaje jim slouží k vymáhání pohledávek, resp. k marketingu, což 
oprávněně kritizoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/10, odst. 57. K tomu srov. snahy nositelů práv duševního vlastnictví 
o zpřístupnění těchto údajů pro vlastní právní postupy. Problematiku uchovávání údajů z hlediska neziskového sektoru rozebírá 
text DANEZIS, George. Traffic Data Retention. Impact on civil society organization. University of Cambridge, Computer 
Laboratory. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.worldcivilsociety.org/onlinenews/docs/18.09_danezis_george_wcsf-
position.pdf. Potřebnost harmonizace kvůli úsporám nákladů poskytovatelů služeb působících ve více jurisdikcích oproti tomu 
potvrzuje zpráva Common Industry Statement on Storage of Traffic Data for Law Enforcement Purposes, s. 5, kterou společně 
vydaly významné zájmové organizace ICC, UNICE, EICTA a INTUG.. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z www.statewatch.org/news/2003/jun/CommonIndustryPositionondataretention.pdf. Z dalších dokumentů srov. G8 
Government-Industry Workshop on Safety and Security in Cyberspace: Report of Workshop 1: Data Retention, Tokyo, květen 
2001. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z www.mofa.go.jp/policy/i_crime/high_tec/conf0105-4.html. ECTA, European 
Competitive Telecommunications Association: ECTA position on data retention in the EU, srpen 2002, [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z https://www.ectaportal.com/uploads/-1412ECTAdataretentionstatement.DOC. ECTA, European 
Competitive Telecommunications Association: ECTA attacks EU Government plans to undermine internet users privacy and 
increase costs, ECTA News release, 11. 9. 2002. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z https://www.ectaportal.com/uploads/-
1413Data_retention_110902.doc. EuroISPA, Internet Service Providers’ Association (Europe) / US ISPA, Internet Service 
Providers’ Association (U.S.A.): Position on the Impact of Data Retention Laws on the Fight against Cybercrime, 30. 9. 2002. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z www.euroispa.org/docs/020930eurousispa_dretent.pdf. 
774 Jak je uvedeno níže, specifickou výjimkou je komunikace s institucemi plnícími některé služby sociální pomoci. 
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v rozsudku Irsko v. Evropský parlament a Rada Evropské unie, však není samozřejmé, a to též ve světle 
(byť poměrně obecného) čl. 4 DRD, nadepsaného „přístup k údajům“.775  

Ústavní soud České republiky ve věci sp. zn. Pl. ÚS 24/10 nevyhověl požadavku na předložení 
předběžné otázky uplatněnému navrhovateli – skupinou poslanců, kteří dali přednost soudnímu řízení 
(oproti změně úpravy ve „standardním“ zákonodárném procesu) též se zřetelem k možnosti zpochybnit – 
v pomyslném dalším „instančním stupni“ – přímo obsah směrnice.  

Předběžnou otázku nevznesl ani rumunský Ústavní soud, jehož rozhodnutí ze dne 8. 10. 2009, 
no. 1258, při srovnání se svými evropskými protějšky vyznívá coby doposud nejkategoričtější 
kritika blanketního uchovávání údajů.776 Označené – poměrně stručné rozhodnutí – zrušuje zákon č. 
298/2008. Napadené úpravě vytýká nejasné vymezení kategorií uchovávaných údajů, osobního dosahu 
a státních orgánů s přístupem k údajům. Zákon je kladen do kontrastu s trestním řádem, který zakotvuje 
přísnější pravidla ohledně obsahu komunikace. Rozhodnutí Ústavního soudu se nevyslovuje k závazkům 
Rumunska vyplývajícím z práva EU, resp. povinností implementovat DRD. Potud jde o „běžnou“ 
argumentaci. Dále však konstatuje, že „povinnost uchovávat údaje, založená zákonem č. 298/2008 
jako výjimka nebo derogace zásady ochrany osobních údajů a jejich důvěrnosti činí prázdným – 
skrze svoji povahu, délku a oblast použití – obsah této zásady“. Rozhodnutí též brojí proti dopadům 
úpravy na všechny osoby, bez ohledu na to, zda spáchaly trestný čin nebo nikoli, resp. zda jsou 
vyšetřovány. Tím je podle rumunského Ústavního soudu popřena presumpce neviny, přičemž a priori jsou 
všichni uživatelé elektronických komunikačních prostředků považováni za osoby podezřelé nebo vinné 
z terorismu nebo jiné závažné trestné činnosti. 

Do „radikálnějšího“ směru kritiky blanketního uchovávání údajů lze zařadit též rozhodnutí 
Správního soudu ve Wiesbadenu ze dne 27. 2. 2009, sp. zn. 6 K 1045/08, v němž se vyslovuje 
přesvědčení, že uchovávání údajů porušuje základní právo na ochranu soukromí. Retenci soud shledal 
nikoli potřebnou v demokratické společnosti a směrnici samotnou stojící v rozporu se zásadou 
proporcionality chráněnou též čl. 8 Úmluvy. Obsahové těžiště oponentury vtělené do tohoto rozhodnutí 
lze spatřovat v otázce „preventivní“ povahy dohledu i nad těmi, kdo se nezákonného jednání 
nedopustili.777 Pozdější rozsudek Spolkového ústavního soudu ovšem zde uplatněná 
hlediska zčásti překonal.   

Uvedená rozhodnutí představují důraznou kritiku, avšak   nejsou způsobilá otřást legislativním 
rámcem Evropské unie. Určitý vývoj na tomto poli by mohl přinést irský Vysoký soud, který dne 5. 5. 
2010 v řízení o žalobě nevládní organizace Digital Rights Ireland Limited deklaroval, že předběžnou 
otázku předloží; prozatím ji však neformuloval. Tento procesní postup již uplatnil švédský Nejvyšší soud, 
přičemž řízení o předběžné otázce je vedeno pod C-461/10. Zde je ovšem otevřena specifická 
problematika vztahu mezi DRD a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 
2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, zejména jejím čl. 8, který předvídá kompetenci soudních 
orgánů nařídit zpřístupnění informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je 
porušováno právo duševního vlastnictví. Posuzovaná věc vychází z civilního sporu, zatímco DRD se týká 
oblasti trestněprávní. Nejvyšší soud posléze obrátil pozornost k vlivu okolnosti, že DRD nebyla doposud 
do švédského právního řádu implementována.778 Indikátorem může být rozsudek SDEU Volker und 
Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert v. Land Hessen, který zdůrazňuje nezbytnost vytvoření 
záruk ochrany základních práv jednotlivců při nakládání s osobními údaji pocházejícími z elektronické 
komunikace.779  

„Radikální“ oponenti DRD dovozují její neslučitelnost s Úmluvou, a to argumentací, že členské 
státy transpozičními úpravami nedostojí (resp. nemohou dostát) již samotnému kritériu 
zákonnosti omezení čl. 8 Úmluvy, neboť šíře osobního dosahu retence (předepsaná DRD) je postavitelná 

                                                 
775 Rozsudek ESD ze dne 10. 2. 2009, Irsko v. Evropský parlament a Rada Evropské unie, C-301/06, Sb. rozh. s. I-593. 
776 Rozhodnutí rumunského Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2009, no. 1258. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.legi-
internet.ro/english/jurisprudenta-it-romania/decizii-it/romanian-constitutional-court-decision-regarding-data-retention.html. 
777 Rozhodnutí Správního soudu ve Wiesbadenu ze dne 27. 2. 2009, sp. zn. 6 K 1045/08. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://wiki.vorratsdatenspeicherung,de/Uneil_VG_Wiesbaden_2009-02.  
778 Jisté vodítko představují rozsudek ESD ze dne 29. 1. 2008, Promusicae, C-275/06, Sb. rozh. s. I-271, a usnesení ze dne 19. 2. 
2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 Telecommunication GmbH, C-557/07, 
Sb. rozh. s. I-1227; obě rozhodnutí se týkají vztahu mezi retencí údajů a ochranou práv duševního vlastnictví. Text předběžných 
otázek ve věci C-461/10 je dostupný z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:317:0024:0024:EN:PDF 
779 Rozsudek velkého senátu SDEU ze dne 9. 11. 2010 ve spojených věcech Volker und Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert v. 
Land Hessen, C-92/09 a C-93/09. 
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naroveň s neurčitou zákonnou úpravou, proti níž se ESLP vyslovil rozsudky Kruslin v. Francie či Amann 
v. Švýcarsko.780 Harmonizované uchovávání údajů tak má porušovat Úmluvu per se.781 Odpůrci DRD 
čerpají též z rozsudku ve věci S. a Marper v. Spojené království, směřujícímu proti blanketním 
a nediskriminačním opatřením, která se uplatňují bez ohledu na individuální dopady a charakteristiky.782 
Odlišností mezi uvedeným judikátem a pravidly DRD je konkrétně omezená doba uchovávání údajů, 
pročež nelze zde uplatněné výhrady přenášet bez dalšího na evropské směrnicové právo. ESLP se 
k právním aktům Evropské unie vyslovuje zdrženlivě, nicméně jeho případná kritika postupů orgánů 
členských států vycházejících z DRD by v první řadě postavila tyto členské státy před volbu 
mezi porušením povinností daných směrnicí a Úmluvou.783  

Že přinejmenším dočasné nerespektování DRD není pro některé státy nemyslitelné, dokládá jejich 
prodlení s implementací (v této souvislosti se hovoří o Irsku, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Řecku 
a Švédsku).784 Prostor pro uplatnění námitek z nedostatečné ochrany lidských práv tak může být 
vytvořen eventuelními právními postupy Evropské komise a SDEU. Průtahy jsou v případě 
Švédska paradoxní, neboť novela telekomunikačního zákona (FRA-lagen) – schválená přes protesty 
veřejnosti – ukládá místním operátorům a poskytovatelům internetového připojení předávat komunikační 
údaje, a to včetně obsahové složky, zpravodajské službě (FRA) k využití nepředpokládajícímu povolení 
soudu.785 Jde tedy nad rámec DRD.  

 

29. 3. Kritika vnitrostátních úprav implementujících směrnici o uchovávání údajů  

Kromě výše uvedených principiálních námitek je v judikatuře evropských soudů 
zastoupena umírněnější názorová pozice. Její podstatou je přesvědčení, že lze harmonizovat transpoziční 
úpravu s normami (vnitrostátního) ústavního práva, resp. že samotná zásada preventivního uchovávání 
údajů nekoliduje s ústavněprávními požadavky. Do této kategorie spadají rozhodnutí 
německého a českého Ústavního soudu, dále bulharského Nejvyššího správního soudu 
a kyperského Nejvyššího soudu.  

Nejširší publicitu získal rozsudek, jímž německý Spolkový ústavní soud dospěl k závěru, 
že zákonodárce příslušné – v kolizi stojící právní hodnoty – neharmonizoval tak, aby výsledek dostál 
normám ústavního práva. Jmenovaný orgán ochrany ústavnosti svým prvním senátem rozsudkem ze dne 
2. 3. 2010, sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, konstatoval, že uchovávání dat 
(stanovené preventivně a na dobu šesti měsíců) ve smyslu §§ 113a, 113b 
telekomunikačního zákona a použití těchto dat podle § 100g odst. 1 trestního řádu – implementující DRD 
– stojí v rozporu s čl. 10 odst. 1 Základního zákona (který stanoví, že listovní tajemství, jakož i poštovní 
a telekomunikační tajemství jsou nedotknutelná), v důsledku čehož uvedená ustanovení zrušil.786  

Pokud jde o údaje týkající se připojení k internetu, internetové telefonie a elektronické pošty, 
Česká republika jako jeden z šestnácti členských států využila možnosti prodloužit lhůtu 

                                                 
780 Rozsudek ESLP ze dne 24. 4. 1990 ve věci Kruslin v. Francie, stížnost č. 11801/85, resp. rozsudek ESLP ze dne 16. 2. 2000 
ve věci Amann v. Švýcarsko, stížnost č. 27798/95. Již z principu odmítá blanketní uchovávání údajů text Privacy International. 
Covington & Burling, Memorandum of laws concerning the legality of data retention with regard to the rights guaranteed by the 
European Convention on Human Rights, ze dne 10. 10. 2003, s. 9. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.statewatch.org/news/2003/oct/Data_Retention_Memo.pdf.  
781 Že blanketní uchovávání údajů v daném rozsahu nemůže být shledáno slučitelným s Úmluvou, předvídá dokument Privacy 
International. Covington & Burling, Memorandum of laws concerning the legality of data retention with regard to the 
rights guaranteed by the European Convention on Human Rights, ze dne 10. 10. 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.statewatch.org/news/2003/oct/Data_Retention_Memo.pdf. Text (předpokládající, že úprava bude 
obsažena v rámcovém rozhodnutí) připouští, že ESLP se prozatím k problematice nevyslovil, ovšem zákaz „nediskriminačního“ 
uchovávání údajů považuje za nepřípustný konsekventně zejména k rozsudku ESLP ze dne 6. 9. 1978 ve věci Klass a další v. 
Spolková republika Německo, stížnost č. 5029/71. 
782 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 4. 12. 2008 ve věci S. a Marper v. Spojené království, stížnosti č. 30562/04; 30566/04. 
783 Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 30. 6. 2005 ve věci Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi v. Irsko, 
stížnost č. 45036/98. 
784 RICKNÄS, Mikael. Sweden challenges EU data retention directive. Computerworld. Vydáno 27. 5. 2009. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.computerworld.com/s/article/9133566/Sweden_challenges_EU_data_retention_directive 
785 ENDitorial: Sweden is listening to all internet and phone conversations. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.edri.org/edrigram/number6.13/sweden-fra-adoption 
786 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010 ve věci sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-011en.html. Že téma uchovávání 
údajů vyvolalo značný ohlas veřejnosti dokládá i počet navrhovatelů – 34 000 – kteří adresovali Spolkovému ústavnímu soudu 
ústavní žalobu proti předmětné právní úpravě. 
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pro implementaci DRD do 15. 3. 2009.787 Přesto byl očekávaný obsah – doposud neschválené – směrnice 
do právního řádu promítnut již s účinností ke dni 1. 5. 2005 zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. v rovině 
podzákonného práva vyhláškou č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich 
uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání. Zákonem 
č. 247/2008 Sb., byl zákon o elektronických komunikacích – nyní již s poukazem na platnou DRD – 
s účinností ode dne 1. 9. 2008 změněn ve svém § 97 odst. 3 a 4 tak, že zahrnul uchovávání též 
neúspěšných pokusů o volání, upřesnil povinnosti poskytovat údaje příslušným orgánům a dobu uchování 
předmětných údajů. Součástí procesu implementace předvídaného v čl. 13 DRD je též stanovení 
sankčního mechanismu.788 Orgánem dozoru nad dodržováním předpisů přijatých na podkladě čl. 7 DRD, 
předvídaným v čl. 9 DRD, je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 87 odst. 3 zákona č. 
127/2005 Sb.). Z hlediska právního řádu České republiky znamená mezník nález Ústavního soudu ze dne 
22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10, zrušující – k návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky – její obsahové těžiště transpoziční úpravy, které představuje ustanovení § 97 odst. 3 a 4 
zákona č. 127/2005 Sb., a vyhlášku č. 485/2005 Sb.  

Ústavní soud České republiky zdůraznil, že jednotlivá ustanovení DRD vymezují v podstatě 
pouze povinnost data uchovávat. Tím však problematiku nebagatelizoval, neboť současně připomenul, 
že z rozsudku ESLP ve věci Malone v. Spojené království (a jím inspirované vnitrostátní judikatury) 
vyplývá, že i provozní a lokalizační údaje jsou součástí komunikace, a tedy spadají pod dosah ochrany 
soukromí ve smyslu čl. 8 odst. 1 Úmluvy.789 Odtud se podává argumentační instrumentarium 
pro zpochybnění přípustnosti použití takto získaných údajů coby důkazů.790  

Ke zrušení úpravy implementující DRD přistoupil bulharský Nejvyšší správní soud a Nejvyšší 
soud Kypru.791 V současné době probíhá obdobné řízení před polským a maďarským Ústavním 
soudem.792 Bulharský Nejvyšší správní soud napadenému ustanovení vytkl nedostatečné vymezení účelu, 
za kterým je umožněn přístup k údajům, dále absenci soudního dohledu a nerespektování 
ústavněprávního požadavku na „srozumitelný a dobře formulovaný základ jak pro přístup k osobním 
údajům, tak i jejich uchovávání“. Sporné zůstalo, zda protiústavní úprava přístupu k údajům diskvalifikuje 
též samotnou povinnost údaje uchovávat. 

Ústavněprávní kritiku transpozičních úprav lze rozdělit do dvou základních okruhů. První 
předestírá výtky z nedostatečné kvality právní úpravy, resp. neodpovídajícího stupně její určitosti, 
jasnosti a předvídatelnosti. Zde by mohlo být dosažení nápravy snazší, vyjdeme-li z úvahy, že se jedná 

                                                 
787 Prohlášení České republiky podle čl. 15 odst. 3 DRD zní: V souladu s čl. 15 odst. 3 Česká republika prohlašuje, že odkládá 
uplatňování této směrnice na uchovávání komunikačních údajů týkajících se připojení k internetu, internetové telefonie 
a internetové elektronické pošty o období 36 měsíců od data přijetí této směrnice. 
788 Podle čl. 13 odst. 2 DRD platí, že každý členský stát zejména přijme nezbytná opatření pro zajištění toho, aby úmyslný přístup 
k údajům uchovávaným v souladu s touto směrnicí nebo úmyslné předání takových údajů, jež nejsou povoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice, bylo trestáno sankcemi, včetně správních nebo trestních 
sankcí, které jsou účinné, přiměřené a odrazující. 
789 Srov. rozsudek ESLP ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone v. Spojené království, stížnost č. 8691/79, resp. nálezy Ústavního soudu 
sp. zn. II. ÚS 502/2000 a IV. ÚS 536/2000. Jak Ústavní soud zdůraznil v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/10, . Obdobný přístup zastává 
i judikatura zahraničních ústavních soudů. Např. zmíněný Spolkový ústavní soud SRN prostřednictvím práva na informační 
sebeurčení garantuje ochranu nejen obsahu předávaných informací, ale chrání i vnější okolnosti, za nichž se uskutečňují - tj. místo, 
čas, účastníky, druh a způsob komunikace, neboť znalost okolností uskutečněné komunikace může ve spojení 
s dalšími údaji sama o sobě indikovat samotný obsah komunikace a za pomoci zkoumání těchto údajů a jejich analýzy lze zhotovit 
individuální profily účastníků dané komunikace. (srov. k tomu např. rozhodnutí ze dne 27. 7. 2005, BVerfGE 113, 348 
(Vorbeugende Telekommunikationsüberwachung) či ze dne 27. 2. 2008, BVerfGE 120, 274 (Grundrecht auf Computerschutz). 
790 Jedná se o v pořadí druhou významnou ingerenci Ústavního soudu České republiky v nedávné době do problematiky 
dokazování v trestním řízení. Prvním byl nález ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09, 219/2010 Sb., kterým jmenovaný soud 
zasáhl do otázky prohlídek jiných prostor a pozemků dle § 83a odst. 1 trestního řádu. 
Na tento nález navázalo stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 14. 12. 2010, sp. zn. Pl.ÚS-st 31/10, 426/2010 Sb., řešící 
jeho intertemporální účinky. Soudkyní zpravodajkou byla v obou právních věcech vyúsťujících nálezem místopředsedkyně 
Ústavního soudu Eliška Wagnerová.  
791 Srov. rozhodnutí bulharského Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2008, no. 13627. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://blog.veni.com/wp-content/uploads/2008/12/reshenievas-naredba40.pdf. Rozhodnutí kyperského Nejvyššího soudu 
ze dne 1. 2. 2011, no. 65/2009, 78/2009, 82/2009 και 15/2010-22/2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.supremecourt.gov.cy/Judicial/SC.nsf/All/5B67A764B86AA78EC225782F004F6D28/$file/65-09.pdf  
792 Hungarian Data Retention Law – challenged at the Constitutional Court. EDRi. Vydáno 4. 6. 2008. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.edri.org/edrigram/number6.11/hungary-data-retention-constitutional. Hungary - Privacy Profile. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z https://www.privacyinternational.org/article/hungary-privacy-profile. Poland - Privacy Profile. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z https://www.privacyinternational.org/article/poland-privacy-profile#_ftnref.  
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spíše o „technické“ nedopatření, a nikoli výslednici politických faktorů. Jak bylo očekávatelné, německý 
zákonodárce v tomto směru výrazněji nepochybil. Ústavní soud České republiky konstatoval (v odst. 46-
47 nálezu), že požadavkům na právní jistotu nedostála formulace § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., 
ze které nevyplývá zřetelně, jaké státní orgány jsou oprávněny vyžadovat uchovávané údaje a na základě 
kterého zvláštního právního předpisu; předmětná právní úprava podle Ústavního soudu neposkytuje 
spolehlivou oporu pro závěr, že okruh těchto subjektů je shodný s § 88a tr. řádu. Nižší standard ochrany 
lidských práv poskytuje předmětná úprava oproti DRD též potud, že nevymezuje konkrétní účel, 
pro který mohou být provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům poskytovány. Další ústavněprávní 
deficit zahrnuje nejasná lhůta uchovávání údajů (období ne kratší než 6 měsíců a ne delší než 12 měsíců, 
odst. 51), zákaz uchovávání obsahu zpráv (což je formulace blízká DRD, nicméně ve vnitrostátním právu 
by si zasloužila podrobnější vymezení) a výmaz údajů po uplynutí příslušné lhůty.  

Druhá součást kritiky se týká lidskoprávních standardů – obsahově vyjasněné – úpravy. 
K posouzení jejich ústavněprávního významu je nutné přistoupit k testu proporcionality sestávajícího typicky 
z kritérií vhodnosti, potřebnosti a závažnosti v kolizi stojících práv. Spolkový ústavní soud vymezil – 
v návaznosti na uvedený test – striktní podmínky ústavněprávně konformní implementace DRD, týkající 
se zejména 1/ úpravy zabezpečení uchovávání údajů, 2/ účelové vázanosti zpřístupnění a použití údajů, 
3/ transparentnosti procesu zpřístupnění a použití údajů (dané informováním subjektu údajů) a 4/ právní 
(soudní) ochrany subjektů údajů. Na sporná místa z hlediska testu proporcionality poukázal Jiří Herczeg, 
který úpravě hlásící se k DRD vytkl, že 1/ slouží k odhalování „běžné“ kriminality (čímž jde nad rámec 
DRD), 2/ je neefektivní, 3/ opomíjí hledisko subsidiarity, 4/ nezakotvuje informační povinnost 
a následnou soudní kontrolu, 5/ porušuje zásadu presumpce neviny a 6/ nezajišťuje ochranu důvěrné 
komunikace.793 Jak posléze vyšlo najevo, uvedené doktrinární stanovisko není vzdáleno kritériím, 
která shledal za podstatná Ústavní soud České republiky.  

29.  4. Transpoziční úpravy v testu proporcionality 

29. 4. 1. Hodnoty, k jejichž ochraně vnitrostátní úpravy směřují, vhodnost a potřebnost 
předmětných úprav 

DRD i transpoziční úpravy odkazují na hodnoty uznané primárním právem EU, resp. 
vnitrostátními ústavněprávními normami, a sice veřejný pořádek a bezpečnost. Podle judikatury ESD 
v oblasti základních svobod lze veřejný pořádek a bezpečnost uplatnit jen při existenci skutečné 
a dostatečně závažné hrozby, kterou je dotčen základní zájem společnosti. 
Existenci takto kvalifikovaného zájmu požadují například rozsudky ve věci Orfanopoulos a Oliveri, 
bod 66, k volnému pohybu osob, resp. Eglise de scientologie, bod 17, k volnému pohybu kapitálu.794 
Uvedené hledisko se promítá do DRD, která – na rozdíl od některých transpozičních vnitrostátních 
úprav – uvažuje pouze o závažných trestných činech.795  

Úpravu lze – ve smyslu testu proporcionality – pokládat za vhodnou, pokud její cíl ztotožníme 
s bojem proti trestné činnosti páchané za využití „standardních“ elektronických komunikačních 
prostředků.796 Účinné retenci se ovšem lze vyhnout, a to s využitím běžných technologií, 
přičemž s výjimkou kriminality „neplánovité“ či jinak „nekvalifikované“ bude jejich využití typické.797 
Peter Fairbrother popisuje některé metody, jak ztížit elektronické sledování.798 Upozorňuje například, 
že „obezřetní“ drogoví dealeři zákazníkům nevolají ze svého mobilního telefonu, ale z veřejných 

                                                 
793 HERCZEG, Jiří: Ústavněprávní limity monitoringu telekomunikačního provozu: konflikt mezi bezpečností a svobodou. 
Bulletin advokacie. 2010, č. 5, s. 31. 
794 Rozsudek ESD ze dne 29. 4. 2004, Georgios Orfanopoulos a další a Raffaele Oliveri v Land Baden-Württemberg, C-482/01 
a C-493/01, Recueil, s. I-5257. Rozsudek ESD ze dne 14. 3. 2000, Association Eglise de scientologie de Paris and Scientology 
International Reserves Trust v The Prime Minister, C-54/99, Recueil, s. I-1335.  
795 Rovněž hledisko obsažené v DRD bylo předmětem kritiky ze strany WP29. European Data Protection Authorities find current 
implementation of data retention directive unlawful. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/news/docs/pr_14_07_10_en.pdf Je ovšem diskutabilní, nakolik může DRD 
tuto problematiku spadající do sféry trestního práva blíže harmonizovat.  
796 Není pochyb, že tyto komunikace jsou způsobilým nástrojem páchání trestné činnosti – podobně jako např. dopravní 
prostředky a mnoho dalších lehce dostupných a každodenně používaných předmětů. 
797 Snadno „dohledatelná“ komunikace bude používána zejména k vytváření „falešných“ stop.  
798 FAIRBROTHER, Peter: Defeating traffic analysis. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.apcomms.org.uk/apig/archive/activities-2002/data-retention-inquiry/written-evidence-for-the-data-retention-
inquiry/fairbrother.pdf.  
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telefonních automatů, a naopak.799 Samozřejmostí je též časté obměňování mobilních telefonů 
a předplacených SIM karet. E-mailová komunikace může být uskutečněna např. s pomocí remailerů 
nebo onion routingu. Do úvahy přichází použití kryptografických metod, včetně steganografie. 
Fairbrother též připomíná selhání elektronického sledování při úsilí dopadnout Usámu bin 
Ládina (paradoxně jeho úkryt vyvolal podezření zřejmě též absencí připojení k elektronickým 
komunikačním sítím), resp. některé případy z Blízkého východu nebo atentát v severoirském městu 
Omagh, kdy telekomunikační údaje nepostačovaly k odsouzení jeho strůjce.800 Je tedy otázka, 
zda kritérium vhodnosti není splněno jen proto, že DRD – resp. některé vnitrostátní úpravy včetně 
derogované české – se vyznačují poměrně širokým záběrem trestné činnosti, na kterou je lze aplikovat. 
Pokud by se normy zaměřily jen na mezinárodní organizovaný zločin a terorismus, výsledná bilance 
navazujících úkonů by byla ještě spornější. Tím se ovšem závěr o vhodnosti úpravy dle DRD značně 
oslabuje.801 Diskutabilní však zůstává, nakolik je výběr těchto extrémních případů reprezentativní 
z hlediska hodnocení legitimity DRD. Pokud by byly „sledovací“ aktivity na bázi DRD (označované též 
coby soft surveillance – „měkký dohled“, neboť údajně nikdo není k elektronické komunikaci nucen) 
zakázány, není vyloučeno jejich částečné přesunutí do většího „přítmí“, kde by se jejich výsledky staly 
procesně nepoužitelné, ale zpravodajsky vytěžitelné.802  

Úprava postrádá potřebnost, pokud lze zákonodárcem sledovaného účelu dosáhnout 
alternativními normativními prostředky. Existuje-li prostor pro výběr, je ústavně konformní ten 
z regulačních mechanismů, který danou ústavně chráněnou hodnotu omezuje v míře nejmenší (jde 
o subsidiaritu). Hledisko potřebnosti obstojí, pokud jde o povinnost uchovávat údaje podle DRD, 
neboť bez uchovávání údajů nesporně je vyloučeno jejich pozdější vyžádání. Jistou náhradu znamená tzv. 
data freezing, kdy dochází k rozhodnutí o zahájení sledování údajů konkrétní osoby do budoucna.803 
Tento prospektivní a adresný postup je ovšem variantou dosti vzdálenou, s odlišným potenciálem 
ohrožovat lidská práva, ale též napomáhat boji proti trestné činnosti.  

Potřebnost je nutné hodnotit i co do vymezení trestné činnosti, k jejíž eliminaci má 
úprava směřovat, a přístupu státních orgánů k údajům. Tato problematika nicméně dopadá spíše 
do oblasti proporcionality v užším slova smyslu. Subsidiarita se projevuje i kritériem použití úpravy jen 
v situaci, kdy nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně 
ztížené (srov. § 88 odst. 1 českého trestního řádu); klade – nemá-li být jen formální zárukou – 
nezanedbatelné nároky na předvídavost rozhodujícího soudce, který může nanejvýše spekulovat, jaké 
poznatky budou z uchovávaných údajů zjištěny, resp. jaké důkazy budou získány orgány 
činnými v trestním řízení z jiných pramenů.  

                                                 
799 V české právní praxi drogové delikty představují nejpočetnější skupinu případů (v roce 2009 šlo o 32,8%), kde se úkony podle 
§ 88 tr. řádu uplatňují. Efektivita odposlechů a sledování telekomunikačního provozu je vysoká, statistiky uvádějí souhrnný údaj 
74%.V podrobnostech srov. Centrála informatiky a analytických procesů SKPV. Odbor analytických procesů. 
Analýza odposlechů a sledování osob a věcí dle trestního řádu za rok 2009. Příloha k č. j. PPR-1006-36/ČJ-2010-0099TA. s. 56, s. 
69 a násl. Údaj o účinnosti těchto metod je značně odlišný od informace pocházející ze Spolkové republiky Německo, kde jde 
o cca 17% případů, ALBRECHT, Hans-Jörg, ARNOLD, Harald; DEMKO, Daniela; BRAUN, Elisabeth et al.: Rechtswirklichkeit 
und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPO und anderer verdeckter 
Ermittlungsmaßnahmen, Freiburg 2003, s. 455 a násl. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.beck.de/rsw/upload/Beck_Aktuell/Abschlussbericht_1_1.pdf. 
800 Ovšem i tito „profesionálové“ mohou učinit chybu, která je využitelná bezpečnostními složkami. Zkušenosti s útoky 
v Madridu dne 11. 3. 2004 ukazují na odlišný problém, kdy bezpečnostní složky měly k dispozici zpravodajské informace, 
zčásti pocházející z odposlechů, nicméně k odvrácení nebezpečí nepostačovaly, neboť jim nebyla věnována náležitá pozornost. 
Ve zmiňovaném případě šlo o problém související s jazykovou bariérou. 
801 Výše učiněná poznámka o dopravních prostředcích je uplatnitelná též k námitce, že DRD je nesystémová, neboť všeobecné 
sledování pohybu vozidel, vytvoření databáze DNA zahrnující vzorky celé populace či označení osob, u nichž lze předpokládat 
zvýšené riziko, že se stanou obětí trestné činnosti, RFID chipy by k prevenci nebo objasňování trestné činnosti přispělo zřejmě 
ve větší míře; vzniku těchto druhů „stop“ lze totiž obtížněji předcházet. Naznačované rozšíření databází dosažitelných státním 
orgánům by však znamenalo postupnou orwellizaci společnosti. 
802 Nelze přehlédnout ani americké monitorovací a predikční systémy, jakými jsou Carnivore, Echelon, Total / Terrorism 
Information Awareness, Novel Intelligence from Massive Data, Glass Box, Basketball, Genoa II či Topsail (a případně další, 
veřejnosti neznámé) nebo britský Interception Modernisation Programme. Kontrola elektronické komunikace je ovšem 
charakteristická i pro řadu dalších významných států. K „možnosti“ obejít se bez telefonní komunikace lze zaznamenat již 
nikoli recentní příklad Františka Josefa I., který telefon nikdy nepoužil.  
803 Srov. Úmluvu o počítačové kriminalitě z roku 2001, který v čl. 16 a 17 pojednává o urychleném uchování (conservation) 
provozních údajů po dobu nejvýše 90 dnů (čl. 16 odst. 2), a to na základě příkazu příslušného státního orgánu. 
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29.  4. 2. Proporcionalita v užším smyslu  

a) Časová rovina uchovávání údajů 
Ohledně proporcionality v užším smyslu (z argumentačního instrumentaria Spolkového ústavního 

soudu se nabízí též pojem příkaz k optimalizaci) stojí za zaznamenání propočty relativní četnosti využití 
blanketně uchovávaných údajů. Již v období před schválením DRD stoupenci i kritici úpravy 
předestírali vlastní bilance. Uveřejněný odhad předpokládá, že během dvouletého období bude využito jen 
asi 0,2% z těchto dat pro důkazní účely a z nich 90% bude vyžádáno během prvního měsíce po vzniku 
údajů. Je tedy patrné, že 99,98% údajů bude zbylých 23 měsíců uchováváno zbytečně a s rizikem 
zneužití.804 Další dostupná kalkulace vycházející z britských bezpečnostních složek (a formulující odlišný 
závěr) udává, že 95% žádostí bude v případě méně závažné kriminality vzneseno během prvních tří 
měsíců a ostatních 5% zpravidla do 12 měsíců, u závažné nebo organizované trestné činnosti bude 
asi 85% žádostí uplatněno v období do 24 měsíců po vzniku údajů, v důsledku čehož se doporučuje 
uchovávat údaje po dobu 5 let.805 Dříve se uvádělo, že pro obchodní účely je jen výjimečně zapotřebí 
uchovávat provozní údaje po dobu delší než 3 měsíce.806 Nyní je tato „potřebnost“ dále relativizována tím, 
že internetové připojení není hrazeno podle jeho skutečného trvání, nýbrž paušálně.807  

Vedení odpovídajících statistik předepisuje čl. 10 DRD. Čl. 14 DRD ukládá Komisi předložit 
Evropskému parlamentu a Radě do 15. 9. 2010 hodnocení používání této směrnice a jejího dopadu 
na hospodářské subjekty a spotřebitele. K dané problematice byla dne 3. 12. 2010 v Bruselu 
pořádána konference, kde ovšem nedošlo ke zveřejnění bližších statistických údajů, a to s vysvětlením, 
že členské státy nepředaly odpovídající podklady.808 Výsledky setkání představovaly pro kritiky DRD 
zklamání též proto, že její opodstatněnost uznali někteří z dosavadních odpůrců úpravy v Evropské 
komisi.  

Zjištění, že se procentuelní podíl využitelných údajů limitně blíží nule, by samozřejmě nasvědčoval 
tomu, že test proporcionality není splněn. Bylo by proto vhodné zvážit zkrácení období uchovávání 
údajů.809 Z těchto odhadů ovšem vybočuje praxe, kdy v České republice počet žádostí o poskytnutí 
provozních a lokalizačních údajů výrazně překračuje hranici sto tisíc ročně.810 Jde přibližně 
o desetinásobek případů oproti Spolkové republice Německo.811 Toto zjištění by mělo směřovat 
k omezení uplatňování uvedeného procesního nástroje. Statistiky dokládající nízkou relativní četnost údajů 
využitelných v trestním řízení ovšem nevyzní většině veřejnosti coby přesvědčivé, pokud se vyskytují 
                                                 
804 Srov. článek vycházející z předpokladu, že doba uchování údajů bude dokonce 3 roky. Invasive, Illusory, Illegal, and 
Illegitimate: Privacy International and EDRi Response to the Consultation on a Framework Decision on Data Retention. 
Vydáno 15. 9. 2004. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z www.privacyinternational.org/issues/terrorism/rpt/responsetoretention.html 
K dispozici je ovšem číslo ještě nižší, podle kterého jen 1 z 250.000 údajů je posléze vyžadován bezpečnostními složkami UHE, 
Bianca, HERRMANN, Jens. Überwachung im Internet – Speicherung von personenbezogenen Daten auf Vorrat durch Internet 
Service Provider, 18. 8. 2003. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z www.ig.cs.tu-berlin.de/oldstatic/da/2003-08/UheHerrmann-
Diplomarbeit-082003.pdf, s. 161. 
805 NCIS Submission on Communications Data Retention Law. Roger Gaspar. Looking to the Future. Charity on 
Communications Data Retention Law. Submission to the Home Office for Legislation on Data Retention. Bod 6. 1. 1. [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://www.cryptome.org/ncis-carnivore.htm. Citovaný dokument vytvořila britská National Crime 
Intelligence Service, do sdělovacích prostředků „unikl“ v prosinci 2000, přičemž byl považován za kontroverzní. 
Tímto materiálem se přímo inspirovala legislativa přijímaná po 11. 9. 2001. Srov. A new blow to our privacy. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.guardian.co.uk/technology/2002/jun/06/onlinesupplement.privacy. Obdobná 
problematika byla nicméně ještě před zmiňovaným teroristickým útokem projednávána v rámci G-8. G8 Government-Private 
Sector Hihg-Level Meeting on High-Tech Crime Tokyo, May, 22-24, 2001, Report for Workshop 1: Data Retention Potential 
Consequences for Data Retention of Various Business Models Characterizing Internet Service Providers. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.mofa.go.jp/policy/i_crime/high_tec/conf0105-4.html. 
806 NCIS Submission on Communications Data Retention Law. Roger Gaspar. Looking to the future. Charity on 
Communications Data Retention Law. Submission to the Home Office for Legislation on Data Retention. Bod 3. 1. 1. [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://www.cryptome.org/ncis-carnivore.htm 
807 Služba označovaná jako neomezené připojení k internetu. 
808 Srov. Taking on the Data Retention Directive. Data Retention Conference, 3 December 2010, Brussels. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.dataretention2010.net/files/discussion_paper_for_the_DRD_Conference_of_3_December_2010.pdf 
809 Zkrácení období považuje za vhodnou možnost WP 29. European Data Protection Authorities find current implementation of 
data retention directive unlawful. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/news/docs/pr_14_07_10_en.pdf. 
810 Nález Ústavního soudu cituje následující prameny: The Evaluation of Directive 2006/24/EC and National 
Measures to Combat criminal Misuse and Anonymous Use of Electronic Data“. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.dataretention2010.net/docs.jsp. HERCZEG, Jiří: Ústavněprávní limity monitoringu telekomunikačního provozu: 
konflikt mezi bezpečností a svobodou. Bulletin advokacie. 2010, č. 5, s. 29. 
811 Report of the Data Retention Conference, ‘Towards the Evaluation of the Data Retention Directive’, Brussels, 14 May 2009. 
Brussels, 6 July 2009 JLS F3/JV D(2009) 9330 – rev 2., s. 10. 
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dlouhodobě neobjasněné případy závažné kriminality. Na druhou stranu, jiné zúžení uchovávání 
než časové by nebylo uskutečnitelné, pakliže setrváme na požadavku (byť nikoli absolutizovatelného) 
zákazu hodnocení obsahu komunikace. S dobou uchovávání údajů souvisí též otázka nákladů 
těchto opatření.812 Ty ponesou buď daňoví poplatníci (pakliže státní orgány budou poskytovatelům 
zvýšené výdaje nahrazovat), nebo klienti (a to nejen přímo v ceně služeb, ale i dalším omezením soukromí, 
neboť jejich poskytovatelé budou shromážděné údaje zpracovávat, kupř. ke zmapování 
zákaznického chování). Prozatím nejsou k dispozici důkazy, že nová legislativa má dopady do tržní 
struktury vyvolané tím, že ne všichni poskytovatelé služeb jsou schopni se s jejími ekonomickými důsledky 
vyrovnat ve stejné míře.813 Patří se dodat, že z časového ohraničení uchovávání údajů vyplývá nutnost 
odpovídajících záruk jejich následného nevratného výmazu.  
 
b) Obsah komunikace 

Konstatování vtělené do DRD v čl. 1 odst. 2 nelze považovat za záruku, že obsahová 
stránka komunikace zůstane nepřístupná. Z některých provozních údajů (typicky z URL) je možné obsah 
komunikace „rekonstruovat“. Odborník v oblasti práva informačních technologií Ian Walden se vyslovil, 
že lokalizační a provozní údaje odhalují o osobním životě jednotlivce tolik, co samotný obsah 
komunikace.814 V případě zpřístupnění obsahu sdělení jde přitom o závažný zásah do soukromí. 
Udržitelnost citovaného výroku je závislá na souvislostech komunikace. Význam čl. 1 odst. 2 DRD není 
namístě přeceňovat, neboť platí, že pokud vyžadující orgán činný v trestním řízení obsah procesně 
regulérním způsobem zachytil a z těchto údajů byly zjištěny další skutečnosti, nebude čl. 1 odst. 2 DRD 
mít před soudem praktické důsledky.815 Spolkový ústavní soud rozlišil mezi použitím uchovávaných údajů 
přímým a nepřímým (např. ztotožnění osoby, které byla přidělena určitá IP adresa), u kterého postačují 
slabší právní záruky.  

I kdyby orgány s pravomocí získat uchovávané údaje neměly přístup k obsahu sdělení, kterého se 
tyto údaje týkají, bez dopadů do oblasti soukromí nemusí být ani zjištění samotné komunikace.816 
Závažnější důsledky bývají spojovány se sledováním delšího časového úseku, z nějž lze vytvořit celkový 
profil jednotlivce, zahrnující řadu citlivých údajů a umožňující v nezanedbatelné míře předvídat 
jeho chování.817 Odpovídající argument uznal Spolkový ústavní soud konstatováním, že lze takto sestavit 

                                                 
812 Technologie uchovávání velkého objemu dat (příkladem může být sortiment společnosti Teradata) se ovšem postupně stávají 
cenově dostupnějšími (srov. Moorův zákon). 
813 Pokud by byly údaje uchovávány centrálně, provozní náklady by dosahovaly srovnatelných hodnot s národní databází DNA. 
NCIS Submission on Communications Data Retention Law. Roger GASPAR. Looking to the future. Charity on 
Communications Data Retention Law. Submission to the Home Office for Legislation on Data Retention. Bod 6. 6. [cit. 2011-06-
20]. Dostupné z http://www.cryptome.org/ncis-carnivore.htm. Rozbor ekonomických dopadů blanketního uchování údajů 
obsahuje článek DANEZIS, Georgie; WITTNEBEN, Bettina. The Economics of Mass Surveillance and the Questionable Value 
of Anonymous Communications. Proceedings of the 5th Workshop on The Economics of Information Security, Springer, 2006. 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://weis2006.econinfosec.org/docs/36.pdf. Tento text dochází ke kritickým závěrům, podle 
nichž dohled omezí soukromí osob, které se protiprávního jednání nedopustily, zatímco nalezení delikventů bude přinejmenším 
nákladné. 
814 Dr Ian Walden Evidence. APIG Communications Data Inquiry Oral Evidence 11. 12. 2002. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.apcomms.org.uk/apig/archive/activities-2002/data-retention-inquiry/oral-evidence-for-the-data-retention-
inquiry/dr-ian-walden-evidence.html 
815 Srov. technické problémy státních složek se zjišťováním obsahu internetové telefonie prostřednictvím sítě Skype; názory 
na otázku bezpečnosti této komunikace se ovšem různí, viz např. KLIMÁNEK, Oldřich. Snadné odposlouchání Skype hovorů. 
[cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.scinet.cz/snadne-odposlouchavani-hovoru-pres-skype.html. Lze doplnit, že další 
technologií, která vyvolala zájem bezpečnostních složek kvůli ztíženému přístupu ke komunikaci, je smartphone BlackBerry, 
který byl v některých státech Blízkého východu z tohoto důvodu zakázán. Stejnou hrozbu opakovaně uplatňuje Indie. 
Za připomenutí stojí též causa, kdy se BIS snažila „přimět“ ke spolupráci společnost CircleTech, která vyvíjí šifrovací software 
pro mobilní telefony (jde o volání přes internet, a nikoli „standardní“ hovor přes síť GSM). Zde ovšem byl ve hře obsah 
komunikace, a nikoli „jen“ provozní a lokalizační údaje. Celkově však lze konstatovat, že Česká republika patří mezi státy 
s liberálním přístupem k šifrovacím technologiím (srov. omezení používání programu PGP). 
816 Resp. jejího místa, srov. např. software Google Latitude nebo celou řadu dalších aplikací a služeb mobilních operátorů 
pro lokalizaci mobilních telefonů. Z hlediska ochrany soukromí jsou obecně rizikovější tzv. chytré mobily. Ty v průměru 
častěji provádějí aktivitu (kupř. stahování e-mailu), se kterou je spojeno vytvoření záznamu operátorem (např. právě 
o poloze uživatele). Srov. průzkum, který v SRN provedl Malte Spitz. 
817 EAGLE, Nathan; PENTLAND, Alex Sandy. Eigenbehaviors: Identifying Structure in Routine. Behavioral Ecology and 
Sociobiology. 2009, no. 63, s. 1057-1066. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://reality.media.mit.edu/pdfs/eigenbehaviors.pdf. 
K uvedenému srov. http://reality.media.mit.edu/user.php nebo http://reality.media.mit.edu/dyads.php. Předmětné studie se 
týkaly typového určení sociálních vazeb na základě sledování pohybu osob s mobilními telefony s funkcí bluetooth. Dosažená 
úspěšnost se pohybovala v rozpětí 90-95 %. Studie je analyzována též v článku EAGLE, Nathan; PENTLAND, Alex Sandy; 
LAZER, David. Inferring friendship network structure by using mobile phone data. Proceedings of the National Academy of 
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detailní údaje o společenské nebo politické příslušnosti, jakož i osobních zálibách, sklonech 
nebo slabostech jednotlivých osob.  

Z hlediska věcného dosahu sledování komunikace není bez významu, že Pracovní skupina zřízená 
podle čl. 29 směrnice 95/46/ES přijala extenzívní výklad pojmu osobní údaj, který zahrnuje – mimo jiné – 
dynamické IP adresy.818 Lze zdůraznit, že do dosahu DRD nespadají bez dalšího údaje ze sociálních sítí; je 
nutné konkrétní posouzení aplikovatelnosti úpravy.819  
 
c) Osobní dosah uchovávaných údajů 

Spolkový ústavní soud se negativně vyslovil k ústavnosti uchovávání údajů bez rozlišení účastníků 
komunikace. Konstatoval, že je třeba vymezit „velmi úzký okruh telekomunikačních spojení“, který by 
obecnému režimu uchovávání údajů nepodléhal; mělo by se jednat o komunikaci osob, úřadů 
nebo organizací působících v sociální nebo církevní oblasti, které poskytují osobám zůstávajícím 
v anonymitě převážně nebo výhradně telefonické poradenství a pomoc v psychické nebo sociální nouzi, 
a které jsou vázány mlčenlivostí. Odůvodnění Spolkového ústavního soudu lze pokládat za přesvědčivé, 
přesto stojí za zaznamenání, že v případě nábožensky motivovaného terorismu nalézajícího zázemí 
v síti institucí provozujících hlavní činnost v sociální oblasti může být tento ústavněprávní 
požadavek snadno zneužit k obejití DRD. Není přitom pochyb, že síla tohoto systému odpovídá 
parametrům jeho nejslabšího článku. Současně nelze přehlédnout, že možností, jak DRD obejít, je 
řada (viz shora), a námitkou „zneužitelnosti“ lze zpochybnit praktické jakékoliv normativní řešení.  

Německý Spolkový ústavní soud a Ústavní soud České republiky se nezabývaly detailněji otázkou 
profesního tajemství lékaře, advokáta apod.820 Lze však mít za to, že v případě komunikace mezi obhájcem 
a obviněným by měl platit nejen zákaz odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (výslovně 
uznaný v § 88 odst. 1 tr. řádu), ale též přístupu k blanketně uchovávaným údajům. Obdobná 
hlediska lze uplatnit i v případě komunikace mezi lékařem a pacientem.  

Složitější situace nastane v souvislosti s právem novináře na ochranu zdroje již proto, 
že nelze jednoznačně zodpovědět otázku, kdo je novinář. Určité řešení se podává z konstatování, 
že svoboda projevu náleží každému, pročež by se nemělo přihlížet k „formálnímu“ profesnímu zařazení 
konkrétní osoby.821 Toto pojetí by ovšem zásadně zúžilo prostor pro aplikaci DRD a navazujících úprav. 
Měl by mít zaručeno preferenční zacházení např. přispěvatel extrémistického blogu? Příklad podezření 
z neoprávněného použití blanketně uchovávaných údajů nalezneme v Polsku, kde v období let 2005 – 
2007 tajná služba sledovala mobilní telefony desítky novinářů ve snaze odhalit informátory 
investigativních reportáží, které se týkaly místní politické scény.822 Paradoxní rozměr získává 
kauza okolností, že DRD byla do polského právního řádu implementována až v roce 2009. 

  
d) Místo uchovávání údajů 

Podle DRD údaje uchovávají poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
nebo veřejných komunikačních sítí, od nichž si je vyžádají oprávněné státní orgány. Britský ministerský 
předseda Gordon Brown prosazoval změněnou národní úpravu počítající s uchováváním předmětných 
údajů v centralizované státem spravované databázi.823 Vytvoření této databáze by znamenalo, že případný 
                                                                                                                                                         
Sciences, Vol. 106, No. 36. (8 August 2009), pp. 15274-15278. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.pnas.org/content/early/2009/08/14/0900282106.full.pdf+html. Za bližší pozornost nepochybně stojí studie 
EAGLE, Nathan. Machine Perception and Learning of Complex Social Systems. 2005. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z reality.media.mit.edu/pdfs/thesis.pdf. K uvedenému srov. pojem reality mining, který znamená shromažďování a analýzu 
elektronických dat získávaných z prostředí a vztahujících se k sociálnímu chování, a to s cílem identifikovat předvídatelné vzorce 
chování. Jde o druh analýzy elektronických stop. K ekonomickému využití srov. HESSEILDAHL, Arik. There's Gold in 'Reality 
Mining'. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.businessweek.com/technology/content/mar2008/tc20080323_387127.htm. 
818 Article 29, Data Protection Working Party (2007). Opinion 4/2007 on the concept of personal data. Brussels. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf 
819 Report of the Data Retention Conference, ‘Towards the Evaluation of the Data Retention Directive’, Brussels, 14 May 2009. 
Brussels, 6 July 2009 JLS F3/JV D(2009) 9330 – rev 2., s. 2.  
820 K otázce předvídatelnosti obsahu zákonné normy a odposlechu hovoru mezi advokátem a jeho klientem (tj. „privilegované 
komunikace“) srov. rozsudek ESLP ze dne 25. 3. 1998 ve věci Kopp v. Švýcarsko, stížnost č. 23224/94, resp. ze dne 20. 6. 2000 
ve věci Foxley v. Spojené království, stížnost č. 33274/96.  
821 K nedořešené problematice vztahu mezi ochranou soukromí a svobodou projevu lze poukázat na rozsudek ESD ze dne 16. 12. 
2008, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy a Satamedia Oy, C-73/07, Sb. rozh. s. I-9831. 
822 Journalists' Phones Monitored in Politically Inspired investigation? Thenews.pl, 8 October 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.thenews.pl/national/artykul141157_journalists-phones-monitored-in-politically-inspired-investigation.html. 
823 UK Government will store all phone, Internet traffic data. EDRi. Vydáno 21. 5. 2008. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.edri.org/edrigram/number6.IO/uk-isp-trafficdata 
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únik dat bude mít větší rozsah než tehdy, děje-li se z databází poskytovatelů. Byť zajisté není technicky 
nemožné kontrolovat, které údaje byly použity, české zkušenosti s úniky informací z vyšetřovacích spisů, 
které prakticky bez výjimky zůstaly neobjasněny, podporují kritiku tohoto řešení. 

Z hlediska lokalizace údajů je podstatné, že prozatím vyvolává výkladové 
pochybnosti otázka aplikovatelného práva, kdy DRD považuje za určující, ve kterém státě byly údaje 
vytvořeny, zatímco směrnice 95/46/ES obsahuje pravidla složitější a ne vždy s DRD kompatibilní. 
Výkladové problémy by mohla vytvářet kupř. situace, kdy jsou údaje uchovávány v jiném státě než v tom, 
ve kterém vznikly, a to zejména tehdy, pokud jsou v obou státech zakotveny rozdílné lhůty uchovávání 
údajů.  

 
e) Závažnost trestného činu  

Jak bylo předznačeno, DRD – ve shodě s vnitřní logikou judikatury ESD – spojuje přístup 
státních orgánů k uchovávaným údajům s trestněprávní ochranou společenských zájmů 
zvláštního významu. V tomto směru pochybil jak zákonodárce německý, tak i český.  

Spolkový ústavní soud shledal – s poukazem na princip proporcionality – ústavněprávní deficit 
v ustanovení § 100g StPO, neboť připouští použití údajů tehdy, je-li závažnost trestného činu značná 
nebo v případě jeho spáchání prostřednictvím telekomunikací. Materiální hledisko „závažnosti“ 
trestného činu není blíže vymezeno, zákon neobsahuje taxativní výčet předvídaných trestných činů 
a nenaznačuje se ani, zda je třeba hodnotit závažnost obecně nebo v návaznosti na jednotlivé případy. 
Trestné činy páchané prostřednictvím telekomunikací zákon nerozlišoval. Spolkový ústavní soud poskytl 
zákonodárci vodítko, že státní orgány mohou být oprávněny k využívání předmětných údajů jen 
na podkladě důvodného podezření ze spáchání závažného trestného činu, a to pouze při dostatečném 
doložení rozhodných skutečností, kterými jsou existence konkrétního ohrožení fyzické integrity, 
života nebo svobody určité osoby, celistvosti nebo bezpečnosti spolku nebo spolkové země 
nebo odvrácení obecného ohrožení. Bližší vymezení skutkových podstat ponechal Spolkový ústavní soud 
na zákonodárci.  

Ústavní soud České republiky zákonodárci vytkl, že ústavněprávně nepřípustně umožnil 
zpřístupnění uchovávaných údajů bez rozlišení závažnosti trestného činu (odst. 47-49 nálezu). V českém 
trestním řádu je pro „starší“ institut odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88 tr. řádu) 
zaručen vyšší stupeň ochrany lidských práv než v souvislosti se zpřístupněním uchovávaných údajů podle 
§ 88a téhož zákona. § 88 trestního řádu se totiž vztahuje na zvlášť závažný zločin nebo jiný úmyslný 
trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva. Vzhledem k petitu návrhu Ústavní 
soud nepřistoupil k derogaci § 88a tr. řádu, nýbrž k apelu na zákonodárce, aby jeho text upravil ve smyslu 
nosných důvodů nálezu. Vhodným vzorem jsou právě ustanovení § 88 tr. řádu.  

 
f) Informační povinnost oprávněných orgánů824 

Povinnost státního orgánu informovat monitorovanou osobu o vyžádání jejích blanketně 
uchovávaných údajů nemohla být harmonizována na podkladě čl. 95 Smlouvy o ES, a tedy úprava DRD 
neřeší otázku, jak se účastník komunikace dozví, že údaje byly předány. Z DRD však nevyplývá 
ani povinnost zákonodárce omezit právo na přístup k informaci o provedeném šetření. Pokud vnitrostátní 
úprava tyto limity „aktivisticky“ stanoví, nemůže se zaštiťovat právem EU a hrozí kolize s judikaturou 
ESLP, který ve věci Klass v. Spolková republika Německo v souvislosti s problematiku odposlechů 
konstatoval obecnou – byť nikoli bezvýjimečnou – informační povinnost.825 Judikatura evropských soudů 
ovšem samotné odposlechy telefonů nediskvalifikuje pouhým poukazem na skutečnost, 
že jimi monitorovaná osoba očekávala, že komunikace zůstane utajena.826 V této souvislosti stojí 

                                                 
824 Pojem oprávněný orgán je převzat z české implementační úpravy. Není však přesný, neboť státní orgán nevykonává v případě 
zpřístupnění uchovávaných údajů právo, nýbrž pravomoc.  
825 Viz rozsudek ESLP ze dne 6. 9. 1978 ve věci Klass a další v. Spolková republika Německo, stížnost č. 5029/71. Soud 
v odstavci 36 připomíná, že tam, kde státní instituce provádějí tajné sledování, jehož existence zůstává kontrolované osobě 
neznáma, s tím důsledkem, že toto sledování zůstává nezpochybnitelné (pozn. není proti němu k dispozici opravný prostředek), 
článek 8 Úmluvy by mohl být (co do svého významu) snížen k nicotnosti. Je možné, že by v takovém případě bylo s jednotlivcem 
zacházeno v rozporu s čl. 8 Úmluvy, nebo by dokonce byl práva poskytnutého ve zmíněném článku zbaven, aniž by se o tom 
dozvěděl, a tedy aniž by mohl dosáhnout nápravy, ať již na úrovni národní nebo před orgány Úmluvy. Srovnatelné závěry byly 
uplatněny v rozsudku ESLP ze dne 7. 7. 1989 ve věci Gaskin v. Spojené království, stížnost č. 10454/83, odst. 38. 
826  K legitimnímu očekávání utajení komunikace srov. rozsudek ESLP ze dne 25. 6. 1997 ve věci Halford v. Spojené království, 
stížnost č. 20605/92. 
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za zmínku diskuse v americkém právním prostředí týkající se legality důkazů získaných 
odposlouchávacími zařízeními, které byly v soukromých prostorách rozmístěny utajeně.827  

Spolkový ústavní soud dal najevo, že režim DRD je srovnatelný se situací předvídanou 
ve zmiňovaném rozsudku Klass v. Spolková republika Německo tím, že zákonodárci uložil, aby zakotvil 
pravidlo dodatečného vyrozumění subjektu údajů o předání údajů (s přípustnými – avšak   restriktivně 
vykládanými – omezeními). Předem bude o poskytnutí údajů jejich subjekt zpraven jen tehdy, nedošlo-
li by tímto postupem ke zmaření účelu vyšetřování. Obdobná hlediska ústavněprávního přezkumu uplatnil 
též Ústavní soud České republiky. Informování „zájmové osoby“ představovalo chronický problém 
v souvislosti s odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu; k jeho vyřešení došlo až vtělením 
odpovídající právní úpravy do § 88 odst. 8 a 9 tr. řádu, a to s účinností ode dne 1. 7. 2008 (zákon 
č. 177/2008 Sb.). 

Informování subjektu údajů představuje podle Spolkového ústavního soudu prostředek, 
jak umožnit jednotlivci rozvoj jeho osobnosti a ochránit ho tak před zásahem třetích osob 
do jeho osobnostních práv, resp. pocitem „difúzní ohroženosti“. Prozaičtěji vyjádřeno, příslušné sdělení 
může být důkazní oporou pro případný soudní přezkum postupu při zprostředkování a použití 
uchovávaných údajů. Slabou stránkou tohoto systému je kromě vnitřní logiky následné kontroly, 
která neumožňuje dispozicím s údaji předejít, též okolnost, že nesplní-li státní orgán informační povinnost 
„dobrovolně“, má subjekt údajů jen omezené možnosti skutečný stav si ověřit. Nedostatečný prostor 
pro soukromou procesní iniciativu § 88 českého tr. řádu usiluje vyrovnat v první řadě dohledem ze strany 
soudu, který sdělení údajů nařídil.  

 
29. 5. Závěr 

Dosavadní bilance evropských zákonodárců na poli ústavněprávního přezkumu jejich 
transpozičních úprav prima facie není příznivá. Nejde se však o vývoj překvapivý, neboť se jedná 
o legislativu poměrně netradiční, resp. dopadající do složitého a rychle proměnlivého terénu, který bývá 
formován značnými bezpečnostními riziky. Ačkoli nepřevažuje „antisystémová“ kritika zásad DRD, 
zákonodárci bývají výsledky těchto soudních řízení uváděni do nikoli snadné pozice, a to tím spíše, pokud 
se předmětná úprava ruší již uveřejněním rozhodnutí ústavního soudu, přičemž následuje výmaz údajů. 
V tomto směru je patrný ustálený rozdílný přístup oproti judikatuře dopadající do oblasti soukromoprávní, 
vedený požadavkem na zajištění právní jistoty.828 Žádný z členských států prozatím legislativní 
proces reagující na nosné důvody soudních rozhodnutí, která zpochybnila ústavněprávní udržitelnost 
transpozičních úprav, nedokončil; „výjimku“ představuje bulharský zákonodárce, jenž Nejvyšším 
správním soudem zrušenou právní úpravu začátkem roku 2010 opětovně přijal a omezení lidských 
práv dále prohloubil. Zajímavé bude též sledovat, nakolik se zájem veřejnosti obrátí k uchovávání – 
mnohdy přesnějších a rozsáhlejších – souborů údajů soukromými subjekty.829 Lze uvítat, že ESD/SDEU 
doposud nevychází vstříc snahám zejména zástupců nositelů práv duševního vlastnictví o zajištění 
si přístupu k údajům uchovávaných pro účely trestněprávní v jejich civilních sporech, nýbrž rozhodování 
ponechává na členských státech. Další oslabení ochrany soukromí by mohlo přinést – v některých 
členských státech uvažované – vytváření centrálních státních databází komunikačních údajů.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
827 DIFFIE, Whitfield; LANDAU, Susan. The politics of wiretapping and encryption Book Excerpt: Privacy on the Line. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.computerworld.com/s/article/9023907/The_politics_of_wiretapping_and_encryption?taxonomyId=17&pageNu
mber=6 BURNHAM, David. Above the Law: Secret Deals, Political Fixes, and Other Misadventures of the U.S. Department of Justice. 
Scribner, 1996. 
828  Srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10. 
829 Online Focus. Bundesdatenschutzbeauftragter: Google, Facebook & Co. Reglementieren. Online Focus. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.focus.de/digital/internet/bundesdatenschutzbeauftragtergoogle-facebook-und-co-
reglementieren_aid_487099.html 
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30. Vymahatelnost osobních údajů uživatelů internetu podezřelých z porušování 
práv duševního vlastnictví v judikatuře evropských soudů 

30. 1. Zpřístupňování děl prostřednictvím internetu a uchovávání údajů o komunikaci  

V minulosti převážně platilo, že právo duševního vlastnictví podporuje ochranu soukromí 
a osobních údajů; kupříkladu autorské právo přispívá soukromí autora a skutečných osob, které jsou 
rozpoznatelné v literárním příběhu, tím, že zamezuje volné distribuci díla. V současnosti se ovšem 
mezi oběma právními oblastmi prohlubuje napětí. Je tomu tak proto, že elektronická 
data lze velmi snadno šířit a – byť jednotlivá porušení práv duševního vlastnictví mnohdy znamenají újmu 
jen nepatrnou – v součtu jsou ve hře značné majetkové hodnoty. Nositelé práv duševního vlastnictví se 
tudíž opodstatněně řídí parafrázovaným výrokem Francise Bacona: Vědění je bohatství. Naopak ti, 
kdo odmítají ekonomizaci nehmotných statků nebo jen k cizím právům duševního vlastnictví přistupují 
„s nadhledem“, mohou nalézt ideovou oporu v prohlášení, které John Perry Barlow včlenil do Deklarace 
nezávislosti kyberprostoru: „Vlády průmyslového světa, vy strhaní obři z masa a oceli, přicházím 
z kyberprostoru, nového domova mysli. Ve jménu budoucnosti žádám vás, kteří jste minuli, abyste 
nás nechali na pokoji. Nejste mezi námi vítáni. Nemáte svrchovanost nad místy, kde se scházíme.“830 
Řečeným se vyslovil pro samosprávu internetu, resp. jeho fungování mimo dosah státní moci.  

Mezi nejaktivnější subjekty na poli úsilí o získání přístupu k osobním údajům uživatelů internetu 
patří organizace zabývající se – slovy českého autorského zákona – kolektivním uplatňováním a kolektivní 
ochranou majetkových práv autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským, resp. další 
právnické osoby s předmětem činnosti obracejícím pozornost do uvedené oblasti (dále též 
„zástupci nositelů práv“).831 Činnost zástupců nositelů práv prvotně obrací pozornost k subjektům 
zpřístupňujícím data představující dílo, a nikoli uživatelům, kteří tato data pouze stahují; obě kategorie se 
ovšem prolínají, což lze doložit na populární metodě zpřístupňování děl prostřednictvím technologie peer-
to-peer sítí. 

Jiří Čermák dovozuje z české právní úpravy (jejíž zásady jsou ovšem v rozhodném směru 
srovnatelné s ostatními evropskými právními řády), že uživatelé peer-to-peer sítí obecně (vzhledem 
k podstatě těchto technologií, např. BitTorrent) nemohou být pouze příjemci dat (tj. trvale „vypnout 
upload“), na něž dopadá výjimka užití díla pro osobní potřebu podle § 30 autorského zákona (při splnění 
tzv. trojstupňového testu ve smyslu § 29 uvedeného předpisu), ale jejich jednání je třeba kvalifikovat coby 
sdělování díla veřejnosti podle § 18 odst. 2 zákona.832 Ján Matejka shodně konstatuje, že je třeba zvážit, 
zda zároveň s právně regulérním užíváním peer-to-peer sítě (např. stahování 
audiovizuálního díla pro osobní potřebu) dochází k neoprávněnému sdělování díla, které je (legálně) 
stahováno. Celá řada systémů totiž automaticky sdílí vše, co již bylo staženo.833 Oba autoři přitom 
nepřehlíží, že praktická vymahatelnost práva vůči uživatelům peer-to-peer sítí je značně náročná 
a diskutabilní zejména s ohledem na obtížnou identifikaci těchto osob i jejich – pravděpodobně – 
většinové chování, které nebývá v úplném souladu se současnými právními normami. Identifikace je 
problematická tím spíše, jsou-li k dispozici četné anonymní peer-to-peer sítě, resp. další anonymizační 
technologie.834  

Ačkoli evropská rozhodovací praxe vyznívá umírněněji než některé příklady ze Spojených států 
amerických, i ve zdejším právním prostředí se objevují snahy postihovat uživatele peer-to-peer sítí, 
a to zpravidla v rovině civilní.835 Zástupci nositelů práv často čelí problémům s identifikací pasivně 

                                                 
830 A Cyberspace Independence Declaration. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://w2.eff.org/Censorship/Internet_censorship_bills/barlow_0296.declaration 
831 V českém právním řádu lze poukázat na institut kolektivní správy práv §§ 95 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, v účinném znění. Organizované zájmy nositelů práv duševního vlastnictví jsou zřetelné 
v rámci rozhodovacích procesů všech úrovní: v sektorové organizaci WIPO, na půdě WTO, v institucích Evropské unie 
i při tvorbě a aplikaci práva státními orgány.  
832 ČERMÁK, Jiří. Ochrana autorského práva v prostředí peer-to-peer sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k rozsudku ve věci The 
Pirate Bay. Právní rozhledy, 2010, č. 8, s. 272.  
833 MATEJKA, Ján. Nelegální stahování z P2P sítí? Tak horké to zase není! [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.lupa.cz/clanky/nelegalni-stahovani-z-p2p-siti-tak-horke-to-zase-neni/ 
834 Srov. CHOTHIA, Tom – CHATZIKOKOLAKIS, Konstantinos. A Survey of Anonymous Peer-to-Peer File Sharing. IFIP 
International Symposium on Network-Centric Ubiquitous Systéme. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.lix.polytechnique.fr/~tomc/P2P/Papers/AnonP2PSurvey.pdf 
835 Srov. Capitol v. Thomas, kde porotní soud v prvním stupni přiznal zástupcům nositelů práv náhradu v extrémním nepoměru 
ke vzniklé újmě. Posléze došlo ke snížení uloženého plnění. Elektronický soudní spis je dostupný 
z http://news.justia.com/cases/featured/minnesota/mndce/0:2006cv01497/82850/. K problematice punitive damages, srov. 
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legitimovaných subjektů, a to vzhledem k absenci trestněprávní roviny případu a zárukám ochrany 
osobních údajů. Podmínkou nutnou, nikoli dostačující přístupu zástupců nositelů 
práv duševního vlastnictví k těmto údajům je jejich uchovávání poskytovateli připojení k internetu. 
Evropské směrnice nabízejí dvojí právní základ, jehož externalitu (ať již pozitivní nebo negativní) 
představuje uchovávání údajů o komunikaci po dobu dostatečně dlouhou, aby případné rozhodnutí 
vydané v civilním řízení, které poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
nebo veřejných komunikačních sítí (dále jen „poskytovateli služeb“) stanoví povinnost zpřístupnit údaje, 
mohlo být materiálně vykonatelné.836  

Uchovávání údajů předvídá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. 7. 
2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (dále jen 
„DPEC“). Její čl. 15 odst. 1 uznává omezení ochrany osobních údajů, které představuje v demokratické 
společnosti nezbytné, přiměřené a úměrné opatření pro zajištění národní bezpečnosti (tj. 
bezpečnosti státu), obrany, veřejné bezpečnosti a pro prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů nebo neoprávněného použití elektronického komunikačního systému. Další důvody pro uchovávání 
údajů spojuje čl. 6 odst. 1, 2, 3 a 5 DPEC s účtováním, stanovením služeb za propojení a marketingem. 
Druhým předpisem srovnatelného zaměření je výše rozebíraná DRD.  

Obě směrnice mají společné, že jejich záměrem zpřístupňování údajů třetím subjektům 
v rámci občanskoprávních řízení nebylo. DRD dopadá na závažnou trestnou činnost a tomu 
odpovídajícím způsobem ve svém čl. 1 odst. 1 vymezuje státní orgány kompetentní ke získání 
předmětných informací. Rovněž DPEC směřuje do odlišného terénu.  

Současně nelze přehlížet, že ochranu duševního vlastnictví samotnou výslovně zakotvuje čl. 17 
odst. 2 Charty a čl. 47 téhož dokumentu garantuje právo na účinnou soudní ochranu.837 Ochranu 
práv duševního vlastnictví Úmluvou, resp. čl. 1 jejího Dodatkového protokolu č. 1 výslovně uznal 
ESLP.838 Problematiky ochrany práv se týkají zejména směrnice 2000/31/ES o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice 
o elektronickém obchodu), 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 
souvisejících v informační společnosti, resp. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Dalším 
významným právním dokumentem je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(Dohoda TRIPS), spravovaná Světovou obchodní organizací.  

Nepřekvapí tudíž, že zástupci nositelů práv (či přímo tito nositelé) usilují o využití 
příležitosti vyplývající z archivování údajů o komunikaci, kterou mělo dojít k zásahu 
do práv duševního vlastnictví. Charakteristické schéma sporu, který vzniká v této fázi, je následující: 
zástupce nositelů práv, který si opatří IP adresy a časové údaje o připojení k internetu, 
v jehož rámci mělo dojít k nezákonnému postupu, (např. tím, že data chráněná právem 
duševního vlastnictví sám stáhne), požaduje na poskytovateli služeb (konkrétně připojení k internetu) 
ztotožnění za těmito daty se nacházejících zákazníků. Poskytovatel identifikaci odmítne s poukazem 
na ochranu soukromí.  

                                                                                                                                                         
slovinskou právní úpravu ochrany duševního vlastnictví. ARTICLE 29 Data Protection Working Party (18. 1. 2005). WP 104: 
Working document on data protection issues related to intellectual property rights, s. 24. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp104_en.pdf 
836 Ovšem ani v řízení nezatíženém průtahy v některých případech ani tato lhůta nemusí být dostatečně dlouhá a je na právní 
úpravě členského státu, zda umožní vydat předběžné opatření, kterým se zakazuje vymazat uchovávané údaje ve lhůtě předvídané 
vnitrostátní transpoziční úpravou. 
837 Jak se ovšem vyslovuje GEIGER, Christophe. Intellectual property shall be protected!? Article 17(2) of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union: a mysterious provision with an unclear scope. European Intellectual Property Review. 
2009, vol. 31, iss. 3, s. 113-117, jednotlivé jazykové verze čl. 17 odst. 2 Charty nejsou v rozhodném směru shodné (anglická 
konstatuje, že duševní vlastnictví by mělo být chráněno, zatímco francouzská a německá deklarují, že duševní vlastnictví je 
chráněno), předmětné ustanovení se jeví jakožto absolutizující (narozdíl od čl. 17 odst. 1 Charty nepotvrzuje, že užívání majetku 
může být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného zájmu, resp. neupozorňuje na nutnost přiměřené konciliace 
s dalšími základními právy) a je nezvykle uvozeno (oproti „osobnější“ formulaci typu „Každý má právo...“). Čl. 17 odst. 2 Charty 
tudíž jde nad rámec původně avizovaného „zviditelnění“ ochrany duševního vlastnictví. 
838 Srov. rozhodnutí EKLP ze dne 4. 10. 1990 ve věci Smith Kline and French Laboratories Ltd v. Nizozemsko, stížnost č. 
12633/87, rozsudek ESLP ze dne 11. 10. 2005 ve věci Anheuser-Busch INC. v. Portugalsko, stížnost č. 73049/01, 
rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 11. 1. 2007 ve věci Anheuser-Busch INC. v. Portugalsko, stížnost č. 73049/01, rozhodnutí 
ESLP ze dne 18. 9. 2007 ve věci Paeffgen GmbH v. Spolková republika Německo, stížnosti č. 25379/04, 21688/05, 21722/05 
a 21770/05, resp. rozsudek ESLP ze dne 29. 1. 2008 ve věci Balan v. Moldávie, stížnost č. 19247/03. 
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30. 2. Judikatura Evropského soudního dvora / Soudního dvora Evropské unie 
k povinnosti poskytovatelů připojení k internetu zpřístupnit osobní údaje pro účely 
civilního řízení 

ESD v rámci řízení o předběžné otázce – v návaznosti na takto konstruované výchozí řízení – 
vydal dvě rozhodnutí, v nichž se zabýval speciálně střetem mezi ochranou údajů a vynucováním 
práva v oblasti elektronické komunikace. Učinil tak v rozsudku Promusicae a LSG-Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH.839  

První případ vycházel z řízení před Obchodním soudem č. 5 v Madridu, v němž se žalující 
Productores de Música de España (Promusicae), sdružení nositelů autorských práv, vůči žalované 
společnosti Telefónica de España SAU, domáhalo vydání údajů umožňujících zjistit totožnost uživatelů, 
jimž přičítalo porušení autorských práv vzájemnou výměnou počítačových souborů v rámci peer-to-peer 
(P2P) sítě KaZaA. Žalovaná poskytnutí těchto údajů odmítla s poukazem na § 12 zákona o službách 
informační společnosti a elektronickém obchodu, podle kterého nesmí soudu uvedené informace 
poskytnout.840 Zdůraznila, že sporné údaje uchovávala na podkladě vnitrostátní úpravy pouze pro účely 
vyšetřování trestné činnosti nebo ochrany veřejné bezpečnosti a obrany státu, přičemž porušení 
autorských práv je ve Španělsku trestné jen při naplnění znaku skutkové podstaty, který spočívá 
v existenci úmyslu dosáhnout zisku. Jmenovaný soud prvního stupně žalobkyni vyhověl, 
nicméně žalovaná podala odvolání, na které soud reagoval vznesením předběžné otázky k ESD.  

Madridský soud předběžnou otázkou zjišťoval, zda: „Umožňuje právo Společenství, 
a zejména čl. 15 odst. 2 a čl. 18 směrnice 2000/31/ES, čl. 8 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES, čl. 8 
směrnice 2004/48/ES, jakož i čl. 17 odst. 2 a čl. 47 Charty (…), členským státům omezit povinnost 
uchovávat a poskytovat údaje o připojení a provozní údaje vytvářené v rámci komunikace navázané 
během poskytování služby informační společnosti, která přísluší provozovatelům sítí a poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací, poskytovatelům přístupu k telekomunikačním sítím a poskytovatelům 
služeb uchovávání dat, na případy šetření trestné činnosti nebo na požadavky zajištění veřejné 
bezpečnosti a obrany státu, a tedy s vyloučením občanskoprávního řízení?“  

Že otevřený právní problém nezůstal bez kontradikcí ani uvnitř evropských institucí, dokládá 
srovnání rozsudku ESD s předchozím stanoviskem generální advokátky Juliane Kokott ze dne 18. 7. 2007. 
Lze předeslat, že byť mezi oběma právními dokumenty není zásadnější rozpor, stanovisko vyznívá 
ochraně osobních údajů vstřícněji.  

ESD se shodl se stanoviskem generální advokátky v závěru, že výše specifikované směrnice: 
„neukládají členským státům, aby stanovily povinnost sdělit osobní údaje za účelem zajištění účinné 
ochrany autorského práva v rámci občanskoprávního řízení v situaci, kdy neziskové sdružení sdružující 
výrobce a vydavatele hudebních, jakož i audiovizuálních nahrávek podalo návrh směřující k tomu, 
aby poskytovateli přístupu na internet bylo uloženo, aby mu sdělil totožnost a adresu bydliště vlastníků 
určitých účastnických připojení pro účely občanskoprávních řízení zahájených pro porušení autorských 
práv“. Jmenovaný soud dále konstatoval, že ani články 41, 42 a 47 Dohody o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví (Dohody TRIPS), v jejichž světle musí být v co největší možné míře 
vykládáno právo Společenství upravující oblast, v níž se uvedená dohoda uplatňuje, nepředepisují 
členským státům, aby stanovily povinnost poskytovatelů služeb sdělit osobní údaje 
v rámci občanskoprávního řízení. Současně uvedl, že čl. 13 odst. 1 DPD a čl. 15 odst. 1 DPEC členským 
státům nezakazují zpřístupnění osobních údajů pro účely občanského soudního řízení. Řešení předběžné 
otázky tudíž postrádá jedinou „celounijní“ správnou odpověď.  

Další právní závěr společný ESD a generální advokátce představuje konstatování, 
že mezi směrnicemi týkajícími se ochrany práv duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů není dán 
vztah přednosti. Je tudíž nutné v kolizi stojící hodnoty (ochranu soukromí a osobních údajů, resp. ochranu 
vlastnictví a právo na spravedlivý proces) vyvažovat. ESD v poměrně složitém argumentačním prostoru 
soustředil pozornost k právním zásadám. Dovodil, že právo Společenství po členských státech vyžaduje, 
aby při provádění těchto směrnic dbaly na to, aby se opíraly o výklad, který umožní zajistit spravedlivou 
rovnováhu mezi jednotlivými základními právy chráněnými právním řádem Společenství. Dále je nutné, 
aby při plnění opatření, která tyto směrnice provedla ve vnitrostátním právním řádu, orgány a soudy 
                                                 
839 Rozsudek ESD ze dne 29. 1. 2008, Promusicae, C-275/06, Sb. rozh. s. I-271, a usnesení ESD ze dne 19. 2. 2009, LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 Telecommunication GmbH, C 557/07, Sb. rozh. s. 
I-1227. 
840 LSSI: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Documents/ltriptico.pdf 
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členských států nejen vykládaly své vnitrostátní právo v souladu s těmito směrnicemi, ale rovněž aby se 
neopíraly o takový jejich výklad, který by byl v rozporu s danými základními právy 
nebo s jinými obecnými zásadami práva Společenství, jako je zásada přiměřenosti. Jinak řečeno, ESD dal 
najevo, že nepostačuje dosažení rovnováhy mezi normami vycházejícími ze směrnicového práva, nýbrž je 
třeba vyvažovat i v kolizi stojící základní práva, včetně obecných zásad práva Společenství. Ke slovu se 
tedy dostává ústavněprávní argumentační instrumentarium, které zahrnuje test proporcionality odvíjející se 
rovněž z čl. 52 odst. 1 Charty. 

Jistou odlišnost mezi oběma právními dokumenty lze spatřovat v důrazu na jednotlivé směrnice. 
Jmenovaná generální advokátka dospěla k závěru, že právní základ pro zpřístupnění údajů zástupcům 
nositelů práv nepředstavuje čl. 15 odst. 1 DPEC ani čl. 13 odst. 1 DPD. Není bez významu, že generální 
advokátka obhajovala podřazení předmětné otázky režimu DPEC, a nikoli DPD. Rozdíl spočívá 
v okolnosti, že DPD explicite počítá se zpracováním údajů za účelem (občanskoprávní) obrany právních 
nároků před soudem, resp. ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých, viz čl. 7 písm. f), čl. 8 
odst. 2 písm. e) a čl. 13 odst. 1 písm. g). DPEC v tomto směru výslovnou úpravu postrádá; uchovávání 
údajů umožňuje jen na podkladě souhlasu nebo v případě splnění zvláštních podmínek podle výše 
citovaného čl. 15 odst. 1 směrnice. Tento právní předpis obrací pozornost spíše k provozním 
a lokalizačním údajům než k osobním údajům ve smyslu jmen nebo adres, přičemž právě 
posléze jmenované informace byly ve středu zájmu zástupců nositelů práv.841 V uvedené perspektivě 
lze porozumět ESD, který se položil důraz na druhou ze směrnic.  

Odlišná ideová východiska se projevují též v otázce právních důvodů uchovávání osobních údajů. 
V této souvislosti stojí za zaznamenání, že ESD hodnotil úpravu před transpozicí DRD a nevyjádřil se 
k pochybnostem generální advokátky o souladu blanketního uchovávání údajů (v rozhodné době 
prováděné podle čl. 15 odst. 1 DPEC a navazujících vnitrostátních úprav) bez konkrétních podezření se 
základními právy. ESD / SDEU předmětnou problematikou doposud judikatorně nezpracoval. V řízení 
ve věci Irsko v. Evropský parlament a Rada Evropské unie se nezabýval lidskoprávním rozměrem DRD, 
nýbrž její stránkou procedurální představovanou adekvátností poukazu směrnice na čl. 95 Smlouvy o ES, 
který se týká sbližování právních předpisů o vnitřním trhu.842 Vývoj na tomto poli by mohl přinést irský 
Vysoký soud, který dne 5. 5. 2010 v řízení o žalobě nevládní organizace Digital Rights Ireland Limited 
deklaroval, že předběžnou otázku předloží; prozatím ji nicméně neformuloval. Předběžnou otázku týkající 
se vztahu mezi DRD a čl. 8 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 
o dodržování práv duševního vlastnictví již vznesl švédský Nejvyšší soud, přičemž řízení o předběžné 
otázce je vedeno pod C-461/10. Uvedený procesní postup ústavní soudy členských států, které se zabývaly 
právními úpravami transponujícími DRD, neuplatnily.  

Výhrady ohledně nesouladu DRD s lidskými právy nejsou ojedinělé ani na úrovni evropských 
institucí. Pracovní skupina zřízená podle čl. 29 DPD se vyslovila, že poskytovatelé připojení k internetu by 
s výjimkou zvláštních případů, kdy jednají na základě rozhodnutí státních orgánů, neměli mít povinnost 
preventivního uchovávání veškerých provozních údajů vztahujících se k autorským právům.843 Generální 
advokátka v téže logice konstatovala, že zpřístupnění osobních údajů státním orgánům podle čl. 1 odst. 1 
DRD představuje nižší riziko než obdobný postup ve vztahu k subjektům soukromého práva. 
Ani tento názor ESD nepřevzal.  

ESD nevyloučil – ve shodě se stanoviskem generální advokátky – coby právní podklad 
uchovávání údajů DPEC. Rozsudek tudíž rozšiřuje důvody pro přípustná omezení ochrany osobních 
údajů podle čl. 15 odst. 1 DPEC o další (který lze označit za omezení ochrany osobních údajů podle 
DPEC v zájmu ochrany práv a svobod jiných, včetně ochrany vlastnictví 
v rámci občanského soudního řízení, a to za podmínky souladu předmětných omezení s principy 
práva Společenství), jehož implementace není snadná právě kvůli argumentaci obecnými zásadami. 
Důvod doplňující čl. 15 odst. 1 DPEC je fakultativní a jeho výjimečné povaze odpovídá restriktivní 
výklad. Na paměti je třeba mít rovněž zásady DPD, jmenovitě omezení účelem a minimality. Prvně 
jmenovaná zásada zahrnuje dvě komponenty. Zaprvé, osobní údaje musejí být shromažďovány 
pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmějí být dále zpracovávány způsobem 

                                                 
841 Srov. pojmový rozdíl mezi údaji zákaznickými a provozními v německém telekomunikačním zákoně. Telecommunications Act 
(Telekommunikationsgesetz, TKG). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.iuscomp.org/gla/statutes/TKG.htm 
842 Rozsudek ESD ze dne 10. 2. 2009, Irsko v. Evropský parlament a Rada Evropské unie, C-301/06, Sb. rozh. s. I-593. 
843 ARTICLE 29 Data Protection Working Party (18. 1. 2005). WP 104: Working document on data protection issues related 
to intellectual property rights, s. 7. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp104_en.pdf 
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neslučitelným s těmito účely. Zadruhé, osobní údaje nesmějí být zpracovávány pro (sekundární) účely 
neslučitelné s primárním účelem, přičemž slučitelnost se vykládá úzce coby „přímá souvislost“ 
s původním účelem. Zásadu uznává čl. 6 odst. 1 písm. b) DPD. Princip minimality, vyjádřený v čl. 6 odst. 
1 písm. c) a e), resp. v čl. 7 a 8 uvedeného předpisu, z něhož se odvíjejí kvantitativní omezení 
zpracovávaných údajů na ty, které jsou nezbytné pro dosažení účelů sledovaných zpracováním. Podle 
směrnice je zapotřebí sledovat potřebnost a přiměřenost shromážděných údajů, a to včetně změn naplnění 
uvedených kritérií v průběhu času. V případě záporné odpovědi je nutné přistoupit k anonymizaci údajů 
nebo k jejich výmazu. Německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů požaduje její co nejširší 
uplatnění a zásadě minimality přiznává přímou vymahatelnost (srov. § 3a zákona).844 

Pokud poskytovatelé připojení k internetu údaje o komunikaci uchovávají podle DRD, resp. čl. 15 
odst. 1 DPEC ztrácí praktický význam polemika generální advokátky k otázce, zda specifická 
úprava obsažená v čl. 6 odst. 2 DPEC vůbec dovoluje uchovávat informace o tom, komu 
a kdy byla přidělena dynamická IP adresa, a to zejména za současné situace, kdy se fakturace obvykle 
neodvíjí od doby připojení a množství přenesených dat (jde o tzv. „neomezený přístup k internetu“). 

Bez významu není ani otázka, zda IP adresy domnělých delikventů mohou uchovávat 
zástupci nositelů práv. Pracovní skupina zřízená podle čl. 29 DPD přijala extenzívní výklad pojmu osobní 
údaj, který zahrnuje též IP adresy včetně dynamických.845 Uvedený závěr podmiňuje zpracování IP 
adres existencí právního důvodu stanoveného v čl. 7, popř. čl. 8 odst. 2 DPD. V případě zástupců nositelů 
práv zůstává určující zejména s čl. 7 písm. f). Nabízí se argument, že pokud nemá poskytovatel služeb 
povinnost (či dokonce právo) předat osobní údaje – jména a adresy svých klientů, (o čemž rozhodují – 
jak dovodil ESD – zákonodárci členských států) nemá ani zástupce nositelů práv (správce údajů) 
právo osobní údaje – IP adresy shromažďovat.  

Usnesení ESD ve věci LSG – Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 
GmbH vychází z obdobných skutkových a právních okolností.846 Jmenovaná žalobkyně je společností 
kolektivní správy hájící práva výrobců zvukových záznamů k jejich nahrávkám vyráběným po celém světě, 
jakož i práva výkonných umělců k jejich výkonům v Rakousku. Žalovaná Tele2 Telecommunication 
GmbH poskytuje přístup k internetu a svým zákazníkům přiděluje – zpravidla dynamickou – IP adresu. 
Žalovaná odmítla zpřístupnit žalobkyni požadované údaje s odůvodněním, že není zprostředkovatelem 
ve smyslu § 81 odst. 1a spolkového zákona o autorském právu k literárním a uměleckým dílům 
a o právech s ním souvisejících a čl. 8 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 
souvisejících v informační společnosti, neboť jakožto poskytovatel přístupu k internetu sice 
uživateli umožňuje získat přístup k síti, ale nevykonává žádnou právní nebo faktickou kontrolu nad 
službami, které tento uživatel využívá. Zdůraznila, že ochrana osobních údajů by měla převážit nad 
právem na informace a právní ochranou autorského práva. ESD co do (ne-)existence povinnosti předat 
osobní údaje odvíjející se z práva EU a vyvažování práv odkázal na vlastní prejudikaturu představovanou 
rozsudkem ve věci Promusicae. Dále se vyslovil, že rovněž „poskytovatel přístupu, 
který uživateli pouze zprostředkovává přístup k internetu, aniž by nabízel jiné služby, jako je 
zejména služba elektronické pošty, služba stahování nebo sdílení souborů, a aniž by nad využívanou 
službou vykonával právní či faktickou kontrolu, musí být považován za „zprostředkovatele“ ve smyslu 
čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/29/ES“.847 Předmětné konstatování ESD nespojil s odpovědností 
poskytovatele za využití služeb uživatelem nad nimiž nemá kontrolu.  

V současnosti probíhá před SDEU několik řízení o předběžné otázce, která se týkají problematiky 
monitorování uživatelů peer-to-peer sítí. Věc vedená pod C-70/10 vychází ze žaloby SABAM, Belgické 
společnosti autorů, skladatelů a vydavatelů, proti Scarlett Extended SA, tamějšímu 
poskytovateli internetových služeb. Žalobkyně požadovala po žalovaném, aby instaloval program Audible 
Magic, který je způsobilý blokovat peer-to-peer sdílení souborů. Soud prvního stupně žalobě vyhověl. 

                                                 
844 Federal Data Protection Act (BDSG) In the version promulgated on 14 January 2003 (Federal Law Gazette I, p. 66), last 
amended by Article 1 of  the Act of  14 August 2009 (Federal Law Gazette I, p. 2814), in force from 1 September 2009. [cit. 2011-
06-20]. Dostupné 
z http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1086936/publicationFile/87568/BDSG_idFv01092009.pdf 
845 Article 29, Data Protection Working Party (2007). Opinion 4/2007 on the concept of personal data. Brussels. [cit. 2011-06-20]. 
Dostupné z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf 
846 Usnesení ESD ze dne 19. 2. 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 
Telecommunication GmbH, C 557/07, Sb. rozh. s. I-1227. 
847 Odst. 2 výroku citovaného usnesení.  
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Odvolací soud nicméně rozhodnutí zrušil a vznesl předběžnou otázku.848 Související předmět je vlastní 
řízení o předběžné otázce C-324/09 (L´Oréal v. eBay), které rovněž není skončeno.849 V řízení vedeném 
pod C-461/10 švédský Nejvyšší soud otevřel specifickou problematiku vztahu mezi DRD a směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 (srov. výše). Zastánci ochrany soukromí 
uvítali rozsudek SDEU Volker und Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert v. Land Hessen, který klade 
důraz na vytvoření nezbytných záruk ochrany základních práv jednotlivců při zpracování osobních údajů 
pocházejících z elektronické komunikace.850  

Pokud jde o doktrinární odezvu rozsudku Promusicae, převažuje názor, že ESD měl poskytnout 
konkrétnější návod pro řešení vztahu mezi ochranou práv duševního vlastnictví a osobních údajů. 
Christopher Kuner míní, že rozhodnutí vyvolalo právní nejistotu, která se již projevila v nejednotné 
rozhodovací praxi napříč evropskými právními řády, a dovozuje, že by měl být ustaven legislativní cestou 
„panevropský“ přístup, přičemž vzorový příklad spatřuje ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2007/64/ES, resp. jeho čl. 79.851 Joel Smith a Kate Brimsted deklarují, že rozsudek ESD je složité 
následovat vzhledem k interpretaci DPEC s poukazem na principy práva Společenství, resp. proto, 
že připouští výjimky z ochrany osobních údajů nad rámec dikce DPEC.852 Maria Tzanou označuje 
rozsudek ESD za „tajuplný“ a „pythický“, přičemž vyslovuje přesvědčení, že vzniká riziko pro volný 
pohyb osobních údajů v EU, neboť soudům členských států ESD neposkytl dostatečně konkrétní 
instrukce.853 Další autoři si všímají zejména dopadů rozsudku v oblasti práva duševního vlastnictví a vítají, 
že usiluje o dosažení optimálních vztahů mezi kolidujícími hodnotami. Alexander Peukert 
rozsudek Promusicae pokládá za výstižný zejména proto, že směřuje k vyváženému řešení mezi ochranou 
osobních údajů a práv duševního vlastnictví, čímž se vyhýbá jednostranné logice „vysoké úrovně“ 
(expandující) ochrany duševního vlastnictví.854 Ze shodného důvodu za správný považuje rozsudek ESD 
ve věci Peek & Cloppenburg KG v. Cassina SpA.855 Isabel Davies a Stuart Helmer zdůrazňují zdrženlivost 

                                                 
848 Její text je následující: 1/ Umožňují směrnice 2001/29 ( 1 ) a 2004/48, ( 2 ) ve spojení se směrnicemi 95/46 ( 3 ), 2000/31 (4 ) 
a 2002/58 ( 5 ), vykládané zejména se zřetelem k článkům 8 a 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 
aby členské státy dovolily vnitrostátnímu soudu, který má rozhodnout v řízení ve věci samé na základě 
jediného zákonného ustanovení, podle kterého: „[vnitrostátní soud] může vydat příkaz k ukončení protiprávního jednání také 
vůči zprostředkovatelům, jejichž služby jsou třetí osobu využívány k porušování autorského práva nebo práva s ním 
souvisejícího“, aby poskytovateli internetového připojení (zkráceně ISP) nařídil zavést vůči všem svým zákazníkům obecně, 
preventivně, výlučně na náklady tohoto ISP a bez časového omezení systém filtrování všech příchozích i odchozích 
elektronických sdělení přenášených prostřednictvím jeho služeb, zejména s využitím programů peer to peer, za účelem 
identifikace pohybu elektronických souborů v jeho síti obsahujících hudební, kinematografické nebo audiovizuální dílo, k němuž 
navrhovatel údajně vlastní práva, a následně zablokovat jejich přenos buď při vyžádání, nebo při odeslání? 2/ V případě kladné 
odpovědi na otázku uvedenou v bodě 1, ukládají tyto směrnice vnitrostátnímu soudu, který má rozhodnout o návrhu na vydání 
soudního příkazu vůči zprostředkovateli, jehož služby jsou třetí osobou využívány? Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:113:0020:0020:CS:PDF 
849 Text předběžné otázky je dostupný z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:267:0040:0041:CS:PDF 
Generální advokát již vydal stanovisko k předmětné cause, které je dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0324:EN:HTML 
850 Rozsudek velkého senátu SDEU ze dne 9. 11. 2010 ve spojených věcech Volker und Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert v. 
Land Hessen, C-92/09 a C-93/09. 
851 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. 11. 2007, 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se 
mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, v čl. 79 stanoví, že členské státy 
umožní zpracování osobních údajů platebními systémy a poskytovateli platebních služeb, je-li to nezbytné z důvodu předcházení 
platebním podvodům, jejich vyšetřování a odhalování. Zpracování těchto osobních údajů se provádí v souladu se směrnicí 
95/46/ES. KUNER, Christopher: Data Protection and Rights Protection on the Internet: The Promusicae Judgment of the 
European Court of Justice. European Intellectual Property Review. 2008, Issue 5, s. 199-202. Poukazuje přitom na protichůdné závěry 
francouzského a belgického úřadu pro ochranu osobních údajů v otázce, za jakých podmínek lze zpracovávat IP adresy. Compare 
Belgian DPA, Avis d'initiative n 44/2001 concernant la compatibilité de la recherche d'infractions au droit d'auteur commises sur 
Internet avec les dispositions juridiques protégeant les données a caractere personnel et les télécommunications, Commission de 
protection de la vie privée belge, 12 novembre 2001 with CNIL Délibération 2006-294 du 21 décembre 2006 concernant la mise 
en oeuvre par l’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ALPA) d'un traitement de données a caractere personnel 
ayant pour finalité principale la recherche des auteurs de contrefaçons audiovisuelles. Zatímco CNIL (v souladu se stanoviskem 
WP 136 ze dne 20. 6. 2007 vydaným WP 29 pod č. 4/2007) dospěl k závěru, že IP adresy představují osobní údaje, Apelační soud 
v Paříži přijal rozsudkem ze dne 15. 5. 2007 stanovisko opačné.  
852 SMITH, Joel – BRIMSTED, Kate. European Community: copyright - data privacy does not trump copyright protection. 
European Intellectual Property Review. 2008, 30(6), s. 39-40. 
853 TZANOU, Maria. Can the balancing of fundamental rights affect fundamental freedoms? Some reflections on recent ECJ 
case-law on data protection, s.11. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.pravo.hr/_download/repository/Maria_Tzanou.pdf 
854 PEUKERT, Alexander. Intellectual property as an end in itself? European Intellectual Property Review. 2011, 33(2), s. 67-71. 
855 Rozsudek ESD ze dne 17. 4. 2008 ve věci Peek & Cloppenburg KG v Cassina SpA, C-456/06. 
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rozsudku vůči zástupcům nositelů práv duševního vlastnictví a dovozují, že v podstatě ponechává 
status quo.856 Obdobně Christophe Geiger oceňuje, že majetkoprávní rozměr případu nepřevážil nad 
ostatními lidskými právy.857 Oproti tomu ve prospěch důslednější ochrany práv duševního vlastnictví, 
a to i s využitím prostředků blanketního uchovávání údajů, se vyslovují Christian Czychowski a Jan 
Nordemann.858 

Byť by bylo možné považovat normativní rámec za neúplný, lucemburský soud nepochybil, 
pokud – i za cenu případných praktických problémů – namísto jeho doplnění ponechal členským státům 
relativně široký prostor pro uvážení, omezený především obecnými zásadami práva Unie. Mnohé 
z uvedených výtek svým obsahem představují podnět orgánům Evropské unie s normotvornou 
pravomocí, případně členským státům, které vytvářely primární právo. Nelze ztrácet se zřetele zejména čl. 
345 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý čl. 295 Smlouvy o ES), podle něhož se smlouvy 
nijak nedotýkají úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech. Judikaturou zvolenému řešení přitom 
stoupenci posílení záruk práv duševního vlastnictví oponují zřetelněji než zastánci ochrany osobních 
údajů. ESD obdobná hlediska subsidiarity uplatnil kupř. v rozsudku ve věci Torfaen Borough Council v. 
B&Q PLC., kde se zabýval zákazem nedělního prodeje.859 Byť vztah ochrany osobních údajů 
a práv duševního vlastnictví srovnatelnou míru předurčenosti místními podmínkami jako zmiňovaná 
obchodní praxe nevykazuje, v jeho vymezení orgány členských států přetrvává očekávatelná pluralita. 
Přesto lze nalézt některé obecnější tendence. 

 

30. 3. Aktuální judikatura a legislativa členských států týkající se přístupu k osobním údajům 
uživatelů internetu 

Jelikož ESD / SDEU situoval obsahové těžiště vztahu mezi ochranou soukromí a právem 
duševního vlastnictví do oblasti uvážení zákonodárců členských států, je namístě obracet pozornost 
k jejímu konkrétnímu naplnění v této oblasti. Další text se věnuje dosavadní legislativní a judikatorní 
praxi členských států. Rozčlenění „první volby“ se odvíjí z odpovědi na otázku, zda příslušný právní akt 
vyznívá ku prospěchu nositelů práv duševního vlastnictví nebo poskytovatelů připojení k internetu, resp. 
uživatelů jejich služeb.  

Následující právní akty podporují nároky nositelů práv duševního vlastnictví. Čl. 7 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví 
nadepsaný opatření k zajištění důkazů stanoví, že členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly 
i před zahájením řízení ve věci samé, na žádost strany, která předložila přiměřeně dostupné důkazy 
dostatečně podporující její tvrzení, že bylo porušeno její právo duševního vlastnictví 
nebo že toto porušení hrozí, nařídit okamžitá a účinná předběžná opatření k zajištění významných důkazů 
údajného porušování, s výhradou ochrany důvěrných informací. Tato úprava, která ovšem podle ESD 
nepředstavuje dostatečnou oporu pro úsudek o existenci povinnosti členských států zpřístupnit osobní 
údaje zástupcům nositelů práv, byla inspirována příkazem Anton Piller Order.860  

Ve Spojeném království Odvolací soud v rozsudku ve věci Totalise Plc v Motley Fool Ltd & Anor 
dospěl k závěru, že správce webu je povinen prozradit totožnost osoby, která zveřejňovala negativní 
komentáře na adresu žalobce v internetových diskusích.861 Ve Francii a Belgii obdobnému účelu jako tzv. 
Anton Piller Order slouží procesní nástroj označovaný coby saisie contrefaçon. Podle rozhodnutí 
francouzské Ústavní rady ze dne 29. 7. 2004, n°2004-499 DC, je ústavněprávně přípustná identifikace 
osob podle jejich IP adres na žádost zástupců nositelů práv jen v rámci soudního řízení. Zvláštní úpravu 
chránící nositele práv duševního vlastnictví obsahují čl. L. 321-1 a L. 331-1 zákoníku 

                                                 
856 DAVIES, Isabel – HELMER, Stuart. Productores de Musica de Espana ("Promusicae") v Telefonica de Espana SAU 
("Telefonica") (C-275/06), European Intellectual Property Review. 2008, 30(8), s. 307-308. 
857 GEIGER, Christophe: Intellectual "property" after the Treaty of Lisbon: towards a different approach in the new European 
legal order? European Intellectual Property Review. 2010, 32(6), s. 255-258. 
858 CZYCHOWSKI, Christian – NORDEMANN, Jan. Use of retained data and copyright law in Germany - the German 
data protection problem to fight internet piracy. European Intellectual Property Review. 2010, vol. 32, iss. 4, s. 174-177. 
859 Rozsudek ESD ze dne 23. 11. 1989, Torfaen Borough Council v. B&Q PLC., C-145/88, Recueil, s. I-3851. 
860 Nazývaného podle rozsudku britského Odvolacího soudu ze dne 8. 12. 1975 ve věci Anton Piller KG v Manufacturing 
Processes Limited [1975] EWCA Civ. 12 
861 Rozsudek Odvolacího soudu ze dne 19. 12. 2001, Totalise Plc v Motley Fool Ltd & Anor, [2001] EWCA Civ 1897. [cit. 2011-
06-20]. Dostupné z http://court-appeal.vlex.co.uk/vid/-52579340. Srov. obdobnou probíhající causu US billionaire wins high 
court order over Wikipedia 'defamation', (9. 5. 2011). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.guardian.co.uk/media/2011/may/09/us-billionaire-wikipedia-defamation  
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duševního vlastnictví.862 Uvedená judikatura má svůj protějšek v rozhodovací praxi amerických soudů, 
které projevují zdrženlivost k uznání soukromí v informačním smyslu ve vztahu k uživatelům internetu 
podezřelým z porušování práv duševního vlastnictví. Soudy dovozují, že pokud uživatel „zpřístupní“ svůj 
počítač dalším osobám za účelem peer-to-peer file sharingu, ztrácí – poté co svůj počítač „otevřel světu“ – 
legitimní očekávání soukromí.863 

Do téže skupiny lze zařadit současnou rozhodovací praxi nizozemských soudů. Odlišný názor 
implikuje rozhodnutí vydané v řízení, které nizozemské soudy vedly o žalobě společnosti BREIN, 
zastupující nositele práv duševního vlastnictví - podnikatele v hudebním a filmovém průmyslu, 
proti poskytovatelům připojení k internetu - společnostem UPC, Tiscali, Essent, Wanadoo a KPN. 
Okresní soud v Utrechtu rozsudkem konstatoval, že požadavek žalobkyně nebyl oprávněný, jelikož 
získala podklady pro svůj návrh nezákonným zásahem do soukromí uživatelů výměnných sítí.864 Nosné 
důvody tohoto rozhodnutí však byly záhy překonány. Odlišný výsledek ustavil nizozemský Nejvyšší soud, 
který konstatoval, že právní řád nezakazuje bez dalšího sdělení osobních údajů poskytovatelem připojení 
k internetu dalším subjektům za účelem soudní obrany jejich práv, nicméně konkrétní odpověď závisí 
na specifických okolnostech případu.865 V předmětné věci se 
obchodník s poštovními známkami Pessers domáhal vůči poskytovateli připojení k internetu 
společnosti Lycos ztotožnění osoby, která založila webové stránky difamující žalobce, přičemž dosáhl 
procesního úspěchu.866 Za zmínku stojí, že jeho právní postupy financovala organizace BREIN, a to právě 
se zřetelem k judikatornímu přesahu rozhodnutí. 

Samostatnou pozornost si zaslouží tzv. „three strikes policy“, jejíž podstatou je dočasné odpojení 
účastníka od internetu, následující jeho trojí – předpokládaný – zásah do práva duševního vlastnictví. 
Pojem lze parafrázovat v českých reáliích známým předvolebním heslem „třikrát a dost“. Postup 
neznamená nevyhnutelně, že poskytovatel připojení k internetu zástupcům nositelů práv ztotožní 
svého klienta, avšak   v praxi bývá uvedená procesní možnost otevřena. „Three strikes policy“ uznal irský 
soud a dosáhla legislativního výrazu kupř. ve Francii a Spojeném království.  

„Three strikes policy“ se stala předmětem judikatorního přezkumu před irským Vysokým 
soudem.867 Společnost Eircom, irský poskytovatel připojení k internetu a v projednávané věci žalovaný, 
přijal závazek vůči žalujícím EMI Records & Ors týkající se postupů proti svým klientům podezřelým 
ze zasahování do práv duševního vlastnictví. Předmětná procedura sestává – jak je předznačeno – ze tří 
fází. V prvním kroku Eircom musí informovat klienta, že jemu přidělená IP adresa byla využita k zásahu 
do autorských práv. Druhé stadium znamená varování klienta, že pokud nepřestane s používáním IP 
adresy k nelegálnímu sdílení souborů, bude odpojen. Konečně třetí akcí je odpojení klienta od přístupu 
k internetu, přičemž toto opatření se netýká poskytování telefonních a televizních služeb. Třetí 
krok následuje po uplynutí 28 dní od první výzvy a odpojení trvá 14 dní. Klient se může odvolat 
nebo přislíbí, že nezákonných aktivit „dobrovolně“ zanechá.  

Rozsudek je – nikoli nepřiměřeně – konzervativní tím, že nespojuje zvláštní právní důsledky 
s uskutečněním jednání v kyberprostoru. Jak se uvádí v odst. 5 rozsudku, internet představuje za pouhý 
prostředek komunikace. Nepřepisuje zákonná pravidla států, kterými prochází. Není amorfním 
mimozemským tělesem se zmocněním řídit se normami, které jsou proti základním zásadám lidských práv. 
... V trestním nebo občanském právu není nic, co by legalizovalo to, co je nelegální jednoduše proto, že se 
transakce odehrávají na internetu. Jak uvádí Eva Nagle, podle rozhodujícího soudu přístup k internetu 

                                                 
862 Rozhodnutí je dostupné z http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-
date/decisions-depuis-1959/2004/2004-499-dc/decision-n-2004-499-dc-du-29-juillet-2004.904.html 
863 Srov. z judikatury amerických soudů RIAA v. Verizon Case Archive, kde se zástupci nositelů 
práv přímo (bez soudního příkazu) domáhali (ve výsledku bezúspěšně) po poskytovatelích internetových služeb ztotožnění 
uživatelů podezřelých z porušování práv duševního vlastnictví. Verizon Internet Services Inc 240 F.Supp.2d 24 at 267 (D.D.C. 
2003). [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.eff.org/legal/cases/RIAA_v_Verizon/ Za zaznamenání stojí dále též 
DoubleClick Privacy Litigation 2001 WL 303744. Z legislativy USA lze poukázat na § 512 zákona Digital Millennium Copyright 
Act. 
864 Rozsudek Okresního soudu v Utrechtu ze dne 15. 7. 2005, BREIN Foundation v. UPC Nederland B.V., 194741/KGZA-05-
462/BL/EV (2005). Rozsudek je dostupný z http://www.digitalrights.ie/wp-content/TranslationVzrvs.Brein.pdf 
865 Rozsudek Nejvyššího soudu Nizozemska ze dne 25. 11. 2005, Nr. C04/234HR. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z 
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AU4019 
866 Rozsudek je dostupný z http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AU4019 
867 Rozsudek irského Vysokého soudu ze dne 16. 4. 2010, EMI (Ireland) Ltd v Eircom Ltd [2010] IEHC 108. Dostupné 
z http://www.courts.ie/judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/7e52f4a2660d8840802577070035082f?OpenDocu
ment 
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představuje spíše výsadu než základní právo, přičemž „three strikes policy“ neznamená zásah 
do soukromí, svobody projevu nebo smluvní svobody.868  
 Vysoký soud soustředil pozornost ke třem otázkám. Zaprvé zdůraznil, že žalobce nepodléhal 
omezením vyplývajícím z irského zákona o ochraně osobních údajů, neboť sice zpracovával IP adresy 
předpokládaných delikventů, avšak   po žalovaném nepožadoval jejich ztotožnění, nýbrž toliko postup 
v mezích „three strikes policy“. Zadruhé dovodil, že finální krok (časově omezené odpojení 
klienta od internetu) souvisí s legitimními zájmy žalobce a je nezbytný. Soud poukázal na prejudikaturu 
a existenci újmy vzešlé z opakovaného porušení autorských práv. Nezabýval se 
nicméně podrobněji otázkou autonomie vůle klientů žalovaného, neboť v případě nesouhlasu 
s obchodními podmínkami spoluurčenými žalobcem by museli volit odlišný způsob přístupu k internetu. 
Omezení není bez vlivu zejména vůči svobodě projevu a informací podle čl. 11 Charty, avšak   
ani v této rovině by soudy neměly odhlížet od zásady, že se nikdo nemůže dovolávat vlastní 
nepoctivosti (nemo turpitudinem suam allegans auditur). Zatřetí se Vysoký soud zabýval trestněprávním 
rozměrem předmětné „three strikes policy“, přičemž konstatoval, že – ačkoli porušení autorských 
práv podle irské úpravy může naplnit skutkovou podstatu trestného činu – tato otázka postrádá praktický 
význam, neboť účastníci soudního řízení o iniciování trestněprávního postupu neuvažovali.  

Tento judikát je ovšem nutno interpretovat ve světle tzv. dodatku 138/46, který čl. 8 odst. 4 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém 
rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) doplňuje tak, že nikdo nesmí být 
odpojen od internetu bez řádného soudu. Dodatek přijal v květnu 2009 Evropský parlament, 
přičemž jeho existenci a konečnou podobu významně ovlivnila kampaň veřejnosti. Stanoví, že opatření 
dopadající na koncové uživatele ... musejí respektovat základní práva a svobody fyzických osob, včetně 
práva na soukromí, svobodu projevu a přístup k informacím a práva na nezávislý a nestranný soud zřízený 
podle zákona a respektující právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy. Základní práva a svobody 
koncových uživatelů nesmějí být omezeny bez předchozího soudního řízení, přičemž toto opatření musí 
být odůvodněno zejména podle čl. 11 Charty, který umožňuje omezit svobodu projevu a informací se 
zřetelem k ohrožení veřejné bezpečnosti.869 

Coby vstřícnější – a respektující uvedený dodatek – se vůči ochraně soukromí oproti irskému 
judikátu jeví rozhodnutí francouzské Ústavní rady ze dne 10. 6. 2009 ve věci zákona o podporující šíření 
a ochranu tvorby na internetu, známějšího pod označením HADOPI 1.870 Dotčený zákon byl 
francouzským parlamentem schválen dne 13. 5. 2009 a zahrnoval „three strikes policy“, blízkou irskému 
modelu, která mohla vést k ukončení připojení k internetu v případě setrvalého porušování 
práv duševního vlastnictví.871 HADOPI je úřad, který představuje 
určitého prostředníka mezi poskytovateli připojení k internetu a majiteli práv duševního vlastnictví. Zákon 
umožňoval mimo jiné zablokovat přístup k webovým stránkám jako Pirate Bay apod. Ústavní 
rada dospěla k závěru, že HADOPI 1 je protiústavní. Ústavní rada konstatovala protiústavnost danou tím, 
že o odpojení internetu nerozhoduje soud, nýbrž správní orgán (HADOPI).872 Na druhý pokus – dne 22. 
10. 2009 – zákon HADOPI 2 Ústavní rada aprobovala.873 Důvod pro odlišný výsledek Ústavní 
rada spatřovala v podmínění odpojení od internetu rozhodnutím soudu. Nosné důvody rozhodnutí 
Ústavní rady problém redukovaly na otázku soudního přezkumu, tj. procedurální rozměr věci. Rada se 

                                                 
868 NAGLE, Eva. "To every cow its calf, to every book its copy" - copyright and illegal downloading after EMI (Ireland) Ltd and 
Others v Eircom Ltd. Entertainment Law Review. 2010, 21(6), s. 211. 
869 Nedostatků předmětného dodatku si všímá rozbor dostupný z http://www.iptegrity.com/pdf/Analysis_%20MEP.pdf 
870 HADOPI je zkratkou pro pojem Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet, tj. 
Vysoký úřad pro šíření děl a ochranu práv na internetu. 
871 Francouzská úprava byla inspirována zprávou výboru Denise Olivennese, kterou posléze dne 23. 11. 2007 
podepsali zástupci 40 společností z hudebního a filmového průmyslu, resp. poskytovatelů připojení k internetu, a je 
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z http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/397.html. Rozhodnutí francouzské Ústavní rady ze dne 10. 6. 2009, n° 2009-
580 DC. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html 
873 Srov. Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative a la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021208046&categorieLien=id 
Rozhodnutí francouzské Ústavní rady ze dne 22. 10. 2009, n° 2009-590 DC. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.conseil-
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nezabývala souvislostí případu se svobodou projevu, která zahrnuje rovněž přístup ke komunikačním 
prostředkům, resp. internetu. Zůstává diskutabilní, zda předmětná úprava odpovídá čl. 9 Úmluvy, 
který zakotvuje zásadu presumpce neviny; v tomto směru ovšem není bez významu, že evropské vrcholné 
soudy – s výjimkou Ústavního soudu Rumunska – odpovídající deficit u DRD, která vychází ze shodné 
vnitřní logiky, neshledaly.  

Srovnatelná britská úprava je obsažena v zákoně o digitální ekonomice (Digital Economy Act 
2010), který (s některými výjimkami) vstoupil v účinnost 8. 6. 2010.874 Zástupce nositelů práv sdělí 
poskytovateli připojení k internetu IP adresy přidělené počítačům, z nichž stáhl díla chráněná autorským 
právem. Poskytovatel zašle klientovi oznámení o vzniklém podezření. V další fázi se může nositel 
práv domáhat soudního příkazu, kterým bude poskytovateli připojení k internetu uloženo, aby mu sdělil 
totožnost příslušného uživatele. Následovat může soukromoprávní řízení. Četné podrobnosti stanoví 
Komunikační úřad (Office of Communications, zkráceně Ofcom). Účastník připojení k internetu se 
může odvolat proti výzvě k jmenovanému úřadu, resp. soudu. V rámci tohoto řízení je 
respektována zásada presumpce neviny. V současné době probíhá přezkum zákona o digitální ekonomice 
před britským Vysokým soudem.875 Tento přezkum iniciovaly společnosti BT a TalkTalk, a to s poukazem 
na ochranu osobních údajů a svobodu projevu svých klientů.  

V širších souvislostech – k prokázání, že úsilí postihovat uživatele internetu podezřelé 
z porušování práv duševního vlastnictví není euroamerickým specifikem – stojí za zmínku rozhodnutí 
singapurského obvodního soudu ze dne 23. 8. 2007 ve věci Odex Pte Ltd v. Pacific Internet Ltd, jímž byl 
s poukazem na ochranu soukromí zamítnut návrh, aby byla jmenovanému poskytovateli připojení 
k internetu uložena povinnost sdělit žalobci osobní údaje uživatelů, kteří 
zasáhli do jeho práv k audiovizuálním dílům.876 Uvedené rozhodnutí bylo považováno za překvapivé se 
zřetelem k dosavadní rozdílné judikatorní praxi a neušlo pozornosti právní doktríny. Vysoký soud 
posléze rozhodnutí přisvědčil, byť s odlišným odůvodněním.877 V právní doktríně tato rozhodnutí 
reflektovala Susanna H. S. Leong, která je považuje za vstřícná ochraně soukromí.878 Uvedený 
úsudek si zaslouží upřesnění, že jde-li o vstřícnost, pak nikoli bezmeznou, neboť Vysoký soud v Singapuru 
možnost přístupu k IP adresám uznal, pouze za aktivně legitimované označil samotné nositele 
práv duševního vlastnictví, a nikoli organizaci s ne zcela jasným zmocněním k jejich zastupování, 
a požadoval dosažení určitého stupně důkazní jistoty, že se IP adresy vztahují k zásahu do předmětných 
práv. Jde tedy o oslabení vymahatelnosti práv duševního vlastnictví jen v rovině upřesnění procesních 
postupů.  

Peter Hustinx, Evropský inspektor ochrany údajů, dospěl k závěru, že „three strikes policy“ 
nepředstavuje „nezbytné opatření“ ve smyslu čl. 8 Úmluvy.879 Konstatoval, že existují alternativní, méně 
intruzívní možnosti, a tudíž nelze považovat dohodu za nezbytnou či přiměřenou. Poukázal přitom 
na následující sporné aspekty předmětné úpravy: 1/ Monitorování zahrnuje miliony uživatelů, aniž by 
byli vystaveni podezření. 2/ Není mnohdy jednoznačné, zda určitý materiál podléhá autorskoprávní 
ochraně. 3/ Odpojení představuje zásah do svobody projevu, svobodného přístupu k informacím, 
přístupu ke kultuře, aplikacím e-governmentu, e-mailu, činnostem spojeným s prací a mohou mít 
nepříznivé dopady na okolí uživatele, zejména rodinné příslušníky. 4/ Pochybnosti vznikají též 
soukromoprávní bází předmětného sledování.880 Problematiku ochrany práv duševního vlastnictví řeší 
dokument o ochraně údajů týkajících se práv duševního vlastnictví, který vyhotovila pracovní 

                                                 
874 Digital Economy Act 2010. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldbills/001/2010001.pdf 
875 Digital Economy Act to be reviewed by courts and Parliament. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.out-law.com/page-
11538 
876 Rozsudek Obvodního soudu Odex Pte Ltd (RC No. 198700947C) v Pacific Internet Limited 
(RC No. 199502086C) [2007] SGDC 248. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/GroundsOfDecision/OS159_07%20Odex%20v%20Pacific%20Internet.pdf 
877 Odex Pte Ltd v. Pacific Internet Ltd [2008] SGHC 35 
878 LEONG, H.S. Susanna. Pre-action discovery against a network service provider and unmasking the John Does of alleged 
online copyright infringements in Singapore. European Intellectual Property Review. 2009, 31(4), 185-194 
879 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the current negotiations by the European Union of an Anti-
Counterfeiting Trade Agreement. (2010/C 147/01). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2010/10-02-
22_ACTA_EN.pdf  
880 Srov. odst. 30, 32-33 a 83 citovaného stanoviska.  
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skupina zřízená podle čl. 29 DPD.881 Tato studie se též zabývá – s právy práv duševního vlastnictví úzce 
související otázkou – digital management of rights (DRMs).882 Další písemností vztahující se 
k předmětnému tématu je Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.883 Rovněž 
z těchto administrativních materiálů se nenaznačuje, že by „three strikes policy“ měla představovat 
závazný celoevropský standard.  

Na kritice, kterou vyslovil Peter Hustinx, lze ocenit především fakt, že lidskoprávní udržitelnost 
blanketního uchovávání údajů o komunikaci nepovažuje za nezpochybnitelný axiom (srov. 1. a 4. 
námitku). Spornější je obsah v pořadí druhé výtky, neboť o autorskoprávní ochraně šířených souborů 
obvykle pochybnost není. Správné zůstává nicméně upozornění na význam přístupu k elektronické 
komunikaci a zajištění její důvěrné povahy z hlediska naplnění dalších lidských práv. Není důvod opomíjet 
(viz výše) odlišné stanovisko soudce Nejvyššího soudu USA W. Rehnquista, který ve svém disentu 
k rozsudku ve věci Bartnicki v. Vopper, 532 US 514 (2001), zdůraznil, že názor většinového vota, podle 
něhož zveřejněním nahrávek státních úředníků – nezákonně pořízených třetími osobami – zaměstnanec 
rozhlasové stanice právo na ochranu soukromí neporušil, neboť realizoval svobodu projevu, omezuje 
svobodu projevu Američanů využívajících elektronické komunikace.884 
Z amerického akademického prostředí vychází kritika omezování ochrany soukromí v informačním 
smyslu, kterou vyslovil D. J. Solove. Dovozuje, že předmětné zásahy ochuzují diskuse ke společenským 
tématům o některé – zejména méně konvenční – pohledy.885 Většinovému votu zmiňovaného rozhodnutí 
se blíží nosné důvody rozsudku ESLP ve věci Rádio TWIST v. Slovenská republika, který deklaroval, 
že absence soudního příkazu k odposlechu nepřevažuje nad okolnostmi, 
že nahrávka obsahovala rozhovor veřejně činných osob k veřejným otázkám a její pořízení 
bylo ve veřejném zájmu.886 S těmito hledisky nekoliduje ani nález Ústavního soudu České republiky ze dne 
7. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 22/10, který připomenul, že vývojem komunikačních technologií se mění obsah 
ochrany soukromí, která zahrnuje též právo jednotlivce na osobní rozvoj, resp. vztahy 
s ostatními lidmi a vnějším světem.887 

Uvedená rozhodnutí ovšem nepodávají úplný obraz současného stavu ochrany osobních údajů 
ve členských státech Evropské unie. Podstatný impuls představuje judikatura evropských ústavních 
a správních soudů, která vyslovuje ústavněprávní omezení blanketního uchovávání údajů jen pro potřeby 
boje proti závažné trestné činnosti. Je tomu tak proto, že pokud zásah do práv duševního vlastnictví 
postrádá kvalifikovaný trestněprávní rozměr, nelze o zpřístupnění pro účely civilního řízení uvažovat. 
Jinak řečeno, vzhledem k subsidiaritě trestní represe není věcně udržitelná argumentace uznávající 
zpřístupnění údajů pro účely boje proti závažné trestné činnosti a vedení občanskoprávních sporů 
a současně zakazující totéž u trestné činnosti „bagatelní“. Zůstává přitom bez významu, zda vnitrostátní 
úprava odkazuje na DRD nebo na čl. 15 odst. 1 DPEC. 

Ve Spolkové republice Německo se právní doktrína před rozsudkem 
Spolkového ústavního soudu k problematice blanketního uchovávání údajů přikláněla k závěru, že § 101 
odst. 2 ve spojení s § 9 telekomunikačního zákona umožňuje zpřístupnění provozních údajů pro účely 
občanského soudního řízení. Spolkový ústavní soud rozsudkem ze dne 2. 3. 2010, sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 

                                                 
881 Article 29 Working Party. Working document on data protection issues related to intellectual property rights: 
EuroISPA Contribution (31. 3. 2005). [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/intellectual_property_rights/euroispa_en.pdf 
882 K téže problematice srov. GANLEY, Paul. Access to the Individual: Digital Rights Management Systems and the Intersection 
of Informational and Decisional Privacy Interests. International Journal of Law and Information Technology, 2002, vol. 10, s. 241-293. 
883 Evropská komise vydala dne 22. 12. 2010 dokument SEC(2010) 1589 final: Analysis of the application of 
Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property 
rights in the Member States. Accompanying document to the Report from the Commission to the Council, the European 
Parliament and the European Social Committee on the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the 
Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights COM(2010) 779 final. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
zhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:EN:PDF 
884 Rozsudek je dostupný z http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=532&invol=514 
885 SOLOVE, Daniel J. "I've got nothing to hide" and other misunderstandings of privacy. San Diego Law Review. 2006, Vol. 44. s. 
765. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998565 
886 Rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 2006 ve věci Rádio TWIST, a.s. v. Slovenská republika, stížnost č. 62202/00. 
887 Tento nález deklaruje záruky ochrany soukromí, a nikoli „právo na internet“.  
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BvR 263/08, 1 BvR 586/08, však dal v souladu s textem DRD najevo, že zpřístupnění blanketně 
uchovávaných údajů je možné jen v případě některých zásahů do hodnot chráněných trestním právem.888  

Ústavní soud České republiky v nálezu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10, 94/2011 Sb., 
v odstavcích 47-49, připustil v rozhodném směru omezení práva na informační sebeurčení (pojem převzal 
z judikatury Spolkového ústavního soudu), jen jde-li o trestní řízení vedené pro zvlášť závažný trestný čin 
nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva. Uvedený 
imperativ vychází též z nálezů Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 1. 2001, sp. zn. II. 
ÚS 502/2000, N 11/21 SbNU 83, či ze dne 27. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 78/01, N 123/23 SbNU 197, 
a zákonodárce jej uznal formulací § 88 tr. řádu, který v souvislosti s příkazem k odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu zaručuje vyšší standardy ochrany soukromí než novější § 88a téhož předpisu. 

Žádný z členských států doposud zákonodárný proces navazující na odůvodnění soudních 
rozhodnutí, která deklarovala protiústavnost implementačních úprav, nedokončil. Bulharský zákonodárce 
na počátku roku 2010 úpravu, vůči které se negativně vyslovil Nejvyšší správní soud, přijal znovu 
a omezení ochrany soukromí dále zvýraznil. Lze doplnit, že v současnosti nejsou skončena řízení týkající 
se téže problematiky před ústavním soudem polským a maďarským.  
 Mimo tento argumentační rámec ochranu soukromí podpořil soud v Římě, který dne 14. 7. 2007 
dospěl k závěru, že ztotožnění účastníka je nepřípustné se zřetelem k ústavněprávně zaručené ochraně 
tajemství elektronických komunikací mezi soukromými subjekty.889 Z hlediska zástupců nositelů práv je 
složitý přístup k osobním údajům předpokládaných delikventů ve Španělsku. Zásah do autorských 
práv není ve Španělsku považován za závažný trestný čin, v důsledku čehož není právně přípustné 
zpřístupnění osobních údajů, které souvisí s určitou IP adresou. V Rakousku reforma trestního řádu 
odstranila možnost soukromé trestní žaloby („Privatanklage“) 
bez znalosti totožnosti předpokládaného delikventa. Za účinný opravný prostředek nelze považovat 
ani žalobu podle zákona o autorském právu směřující ke zjištění osoby, které byla přidělena IP adresa.  

Uvedená judikatura ve svých důsledcích limituje zástupce nositelů práv duševního vlastnictví. 
Nelze však ztrácet se zřetele, že rozhodovací praxe ESLP konformitu s Úmluvou spojuje nejen se 
zákonností, ale též nezbytností a přiměřeností přijatého řešení, přičemž mezi dotčenými – Úmluvou 
chráněnými – zájmy je vždy třeba zachovávat rovnováhu.890 Parlamentní shromáždění Rady Evropy již 
v rezoluci č. 428 z roku 1970 v odstavci C7 dalo najevo, že čl. 8 Úmluvy by měl chránit nejen před státem, 
ale i před soukromými osobami.891 Současně judikatura ESLP uznává ochranu práv duševního vlastnictví. 
Ochrannou funkci státu deklaroval tento soud rovněž, avšak   prozatím v právních oblastech, které se liší 
od předmětné problematiky. Rozsudkem ve věci Z. a další v. Spojené království stanovil povinnost státu 
chránit osoby před násilím nestátních aktérů.892 Obdobný názor uplatnil s poukazem na čl. 3 a čl. 13 
Úmluvy též v rozsudku ve věci E. v. Spojené království.893 Další rozhodnutí týkající se 
povinnosti smluvního státu přijmout ochranná opatření, resp. na daném základě vyvíjet činnost vydal 
jmenovaný soud v souvislosti s právem na soukromí. Ochrannou funkci státu uznává též 
judikatura Spolkového ústavního soudu; připomenout lze tzv. první a druhé rozhodnutí o interrupcích 
nebo případ numerus clausus, kde soud konstatoval, že stát musí jednotlivci poskytnout prostředky 
nezbytné k realizaci ústavních práv.894 Členské státy mají povinnost do 25. 5. 2011 implementovat 
                                                 
888 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010 ve věci sp. zn. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08. [cit. 
2011-06-20]. Dostupné z http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-011en.html Rozhodnutí 
rumunské, bulharské a kyperské provenience jsou upřesněna výše. Nejdále zachází rozhodnutí rumunské, které v podstatě 
vylučuje soulad blanketního uchovávání údajů s tamějším ústavním právem, a tudíž DRD činí netransponovatelnou – pokud 
nedojde ke změně norem ústavního práva nebo názoru ústavního soudu.  
889 Techland Sp. Z O.O. e Peppermint Jam Records GmbH contro Wind Telecomunicazioni S.p.A, Tribunale di Roma, Sezione 
IX civile, ordinanza del 14 luglio 2007 Giudice Costa. Podrobnosti lze nalézt v Relazione 2007 - 16 luglio 2008. Parte II - L'attività 
svolta dal Garante. [cit. 2011-06-20]. Dostupné z http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1549473 
890 Rozsudek ESLP ze dne 18. 12. 1982 ve věci Young, James a Webster v. Spojené království, stížnost č. 7601/76 a 7806/77. 
a rozsudek ESLP ze dne 9. 1. 2003 ve věci L. a V. v. Rakousko, stížnost č. 39392/98; 39829/98. 
891 Resolution 428 (1970) containing a declaration on mass communication media and human rights. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta70/eres428.htm 
892 Rozsudek ESLP ze dne 10. 5. 2001 ve věci Z. a další v. Spojené království, stížnost č. 29392/95. 
893 Rozsudek ESLP ze dne 26. 11. 2002 ve věci E. v. Spojené království, stížnost č. 33218/96. 
894 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 15. 1. 1958 ve věci Lüth, BVerfGE 7, 198, (1 BvR 400/51). Zde rozhodující 
soud konstatoval, že apel Ericha Lütha, předsedy Hamburského tiskového klubu, k bojkotu filmu Veita Harlana, 
režiséra s nacistickou minulostí, spadají pod dosah ústavněprávně zaručené svobody projevu. K uvedenému srov. 
VOGENAUER, Stefan. An Empire of Light? II: Learning and Lawmaking in Germany Today. Oxford Journal of Legal Studies.  
2006, vol. 26, no. 4. s. 643. Dále též GARDBAUM, Stephen. Where the (state) action is. International Journal of Constitutional Law. 
2010, vol. 8, no. 1. s. 760-779. První rozhodnutí o interrupcích vydané 25. 2. 1975 Spolkovým ústavním soudem (BVerf GE 39, 
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směrnici 2009/136/ES, která se zabývá méně závažnými zásahy do autorských práv a klade 
důraz na prevenci, resp. informování veřejnosti.895 

 

30. 4. Shrnutí 

Uvedené stati zabývající se rozsudkem Promusicae poněkud přeceňuji právní nejistotu, 
která na soudy či zákonodárce členských států nepřítomností harmonizace dopadá, což lze doložit jejich 
nezanedbatelnou aktivitou v předmětné oblasti. Pokud jde o otázku vyvažování kolidujících 
ústavněprávních hodnot, patří se zaznamenat, že členskými státy nově přijímané zákony favorizují spíše 
práva duševního vlastnictví, resp. jejich organizované nositele, byť současně nepřehlíží soudní záruky. 
Někteří národní zákonodárci uznávají další – fakultativní a teprve judikaturou ESD / SDEU dovozovaný 
– důvod omezení ochrany osobních údajů nad rámec čl. 15 DPEC, ačkoli se při transpozici této směrnice 
obvykle neodchylují od doslovného znění předmětného ustanovení. Nikoli ojedinělá soudní praxe 
členských států působí vůči uvedené tendenci protisměrně. Její dosah přitom zahrnuje širší oblast než boj 
proti nezákonnému stahování děl chráněných autorským právem. Na podobných zásadách stojí 
rozhodování soudů i v jiných případech, kdy se střetává ochrana soukromí a vlastnictví. Jde o sledování e-
mailové komunikace zaměstnavatelem, opatření proti neoprávněným dispozicím s prostředky 
na bankovních účtech nebo monitorování bankovních transakcí v souvislosti s bojem 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Podobný vztah mezi tvorbou práva sledující 
tendenci postupného posilování ochrany duševního vlastnictví a zdrženlivější – byť nečetnou – 
judikaturou nalezneme i na úrovni Evropské unie. Jmenovaný trend je podle označení 
použitého Thomasem Dreierem výrazem „logiky vlastnictví“ (property logic).896 V jeho pojetí se 
ochrana duševního vlastnictví stává autoreferenčním systémem, imunizovaným proti kritice. Probíhají též 
diskuse o nových obchodních řešeních, kupř. zpoplatnění využívání peer-to-peer sítí. České zkušenosti se 
zatížením paměťových médií a kopírovacích služeb tzv. autorskými poplatky, které mají kompenzovat 
možné zásahy do práv duševního vlastnictví, ovšem naznačují, že jde o řešení nikoli optimální.897  

                                                                                                                                                         
1), potvrzuje, že státu náleží povinnost chránit lidská práva, tzv. Schutzpflicht, dále viz rozhodnutí Spolkového ústavního soudu 
ze dne 18. 7. 1972, BVerfGE 33, 303 Numerus clausus. Podle tzv. druhého rozhodnutí Spolkového ústavního soudu 
o interrupcích ze dne 28. 5. 1993, sp. zn. BVerfGE 88, 203, protiústavní stav nastane tehdy, pokud stát pro ochranu před 
nestátními aktéry učiní příliš málo nebo státní zásah zachází příliš daleko (Untermassverbot a Übermassverbot). Související 
kategorií je praktická konkordance, kterou se označuje stav, kdy došlo k harmonizaci kolidujících ústavněprávních hodnot tak, 
že jsou omezeny co nejméně. V právní doktríně srov. CHEREDNYCHENKO, Olha. EU Fundamental Rights, EC Fundamental 
Freedoms and Private Law. European Review of Private Law. 2006, vol. 14, no. 1, s. 31. V tomto směru se evropské pojetí ochrany 
lidských práv liší od amerického; jak shrnul soudce W. Rehnquist v rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci DeShaney v. 
Winnebago County Department of Social Services, 489 U.S. 189 (1989), nic v due process clause nevyžaduje po státu, aby chránil 
život, svobodu a vlastnictví občanů před zásahy soukromých osob. … Má za cíl zajišťovat ochranu lidí před státem, 
a nikoli ukládat státu, aby je chránil před nimi navzájem. V právní teorii srov. FLETCHER, George P. Parochial versus Universal 
Criminal Law. Journal of International Criminal Justice. 2005, vol. 3, iss. 1, s. 30, dále též BOSNIAK, Linda. Persons and citizens in 
constitutional thought. International Journal of Constitutional Law. 2010, vol. 8, iss. 1, s. 28. (Srov. výše.) 
895 Plným názvem 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. Srov. 
Sněmovní tisk 347/0, část č. 1/5, Novela z. o elektronických komunikacích – EU. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1&o=6&na=&t=347&za=0 
896 DREIER, Thomas: “Primär- und Folgemärkte” in SCHRICKER, Gerhard – DREIER, Thomas - KUR, Annette (eds.). 
Geistiges Eigentum im Dienste der Innovation. Baden-Baden: Nomos, 2001, s. 51, 76 a násl. citováno podle PEUKERT, 
Alexander. Intellectual property as an end in itself? European Intellectual Property Review. 2011, 33(2), s. 67-71. Peukert si všímá 
téže inklinace v evropských směrnicích. Podle recitálu 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES platí, 
že jakákoliv harmonizace autorského práva a práv s ním souvisejících musí vycházet z vysoké úrovně ochrany, jelikož taková 
práva jsou pro duševní výtvory zásadní. Podle recitálu 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES je cílem 
této směrnice sblížení právních systémů tak, aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany vnitřního trhu. 
Pojmy jako „vysoká úroveň ochrany“ představují podle Peukerta vodítko pro závěr, že odpovídající práva mohou být 
jednostranně upřednostňována před jinými normativně chráněnými hodnotami. Obdobně recitál 32 Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES stanoví, že jejím cílem je především zajistit plné dodržování 
práv duševního vlastnictví v souladu s čl. 17 odst. 2 Charty. Srov. genezi návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví. V těchto intencích nazírá též na problematiku 
práv duševního vlastnictví ESD v rozsudku ze dne 18. 6. 2009, L'Oreal SA v Bellure NV, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185.  
897 Vyhláška Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných 
nosičů záznamů a výše paušálních odměn. 
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31. Závěr 

Formulace obecné právní kategorie soukromí bývá připisována článku „The Right to Privacy“ S. 
D. Warrena a L. D. Brandeise vydanému v Harvard Law Review v roce 1890; ke vzniku tohoto konceptu 
napomohla – obdobně jako se často děje u objevů v přírodních vědách – náhoda. Hranice soukromé sféry 
jsou – kromě právního vymezení – utvářeny též sociálními normami a jejich „metamorfózami“. Byť se 
čas od času ozývají hlasy, že soukromí by nemělo být pokládáno za samostatný předmět právní ochrany, 
a nelze přehlédnout kritiku, že jeho vymezení je bezbřehé, neboť do oblasti soukromí zasahují mnohá 
protiprávní jednání postrádající konkrétnější společný jmenovatel, není důvod rezignovat na úsilí ochranu 
soukromí strukturovat. Obsahové těžiště práce se vztahuje k právu na soukromí ve smyslu informačním, 
a to – jak se z jejího názvu naznačuje – v rámci Evropské unie.  

Východiskem vymezení ochrany soukromí v právu EU může být srovnání 
evropského a amerického pohledu na danou problematiku. Podle J. Q. Whitmana, v právu 
USA představuje ochrana soukromí korelát ochrany jednotlivce před státem, zatímco v evropském pojetí 
vychází ze záměru jednotlivce kontrolovat svůj obraz na veřejnosti. Byť nejde o rozdíl kvalitativní, 
lze očekávat, že v hraničních případech vycházejících z obdobného skutkového základu mohou mít 
evropské soudy tendenci věc řešit v zájmu ochrany soukromí, zatímco americké položí důraz na svobodu 
projevu, resp. prvně jmenované právní systémy akceptují širší míru zásahů státu do soukromé sféry. 
Pro hranice mezi oběma přístupy je stále charakterističtější „postmoderní rozostření“ a lze hovořit o jejich 
komplementaritě.  

Současné evropské pojetí ochrany osobních údajů předpokládá, aby stát uznal svoji povinnost 
(pozitivní závazek) na tomto poli působit z moci úřední, a tedy neponechává spory týkající se ochrany 
osobních údajů pouze „soukromé“ procesní iniciativě. Ochranná funkce státu především judikatorní 
cestou nabyla rozměr ústavněprávní, čímž se doplňuje rovněž konstitucionalizované právo na ochranu 
soukromí. V uznání zmiňovaného poslání státu existují podstatné rozdíly mezi přístupem evropským 
a americkým. 

Evropskou ochranu soukromí zásadně ovlivnily zkušenosti s totalitárními a autoritativními režimy 
dvacátého století, které současně posílily její vnímání coby omezení zásahů státu, čímž se evropské pojetí 
přiblížilo americkému. Dalším materiálním zdrojem ochrany soukromí je rozvoj informačních 
a komunikačních technologií a tomu odpovídající nárůst elektronických dat, které „za sebou“ jednotlivec 
zanechává, a usnadnění jejich zpracování. Vzhledem k povaze těchto změn není věcně udržitelná ani teze, 
že právo ochrany osobních údajů pouze přizpůsobuje tradiční instituty typu listovního tajemství 
„technologickým“ souvislostem.  

V systému práva EU po jeho lisabonské revizi posiluje role Úmluvy. Podle čl. 6 odst. 2 a 3 
Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy platí, že Unie k této Úmluvě přistoupí. Tím byl 
z formálního hlediska vyřešen dlouhodobý problém nedostatku právního základu pro přistoupení 
k tomuto právnímu dokumentu, avšak   konkrétní obsah naznačeného vztahu zůstává otevřen.  

Tak jako tak by nešlo o změnu zásadní, neboť ve své současné aplikační praxi SDEU (resp. 
dříve ESD) poukazuje na Úmluvu coby na pramen poznání práva. Ze strany SDEU má docházet k tzv. 
konformní recepci, tj. přebírání – byť zřejmě v míře rozsáhlejší než doposud – právních názorů ESLP 
či o výslovné odkazy na jeho jednotlivá rozhodnutí v odůvodnění vlastních rozhodnutí. Pro ustálenou 
judikaturu ESLP je přitom charakteristická extenzívnost vymezení soukromí, a to i ve spojením 
s principem zákazu sebeobviňování či sebeusvědčování (čl. 6 odst. 1 Úmluvy). Z pojmu soukromý život 
nemohou být vyloučeny profesní nebo obchodní aktivity, tedy ty činnosti, které mají v lidských životech 
značný, ne-li největší význam pro rozvíjení vztahů s okolním světem, s čímž ovšem nekoresponduje plně 
kupř. rozsudek ESD ve věci Orkem v. Komise Evropských společenství.898 

Judikatura ESLP je způsobilá posilovat ochranu osobních údajů předvídanou DPD 
a navazujícími implementačními úpravami, a naopak zpochybňovat postupy vycházející z DRD. 
Nelze přeceňovat omezení vyplývající pro vzájemné interakce z okolnosti, že právo EU nadále obrací 
pozornost převážně k jiným oblastem než trestnímu právu a vnitřní bezpečnosti, neboť rozhodnutí ESLP 
se týkají též četných dalších situací, jejichž právní řešení se odvíjí ze směrnicového práva. Ohledně 
pozitivní složky ochrany soukromí stojí za zaznamenání, že právo subjektu údajů na přístup k informacím 
o něm uchovávaným spadá pod dosah Úmluvy. 

Ochrana soukromí a osobních údajů v právu EU se ovšem neomezuje na přibližování k Úmluvě. 
ESD „vyvinul“ vlastní judikaturu a ochranu soukromí zařadil mezi obecné zásady práva Společenství. 

                                                 
898 Rozsudek ESD ze dne 18. 10. 1989, Orkem v. Komise Evropských společenství, 374/87, Recueil, s. 3283. 
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Lisabonská smlouva se promítla do oblasti ochrany soukromí rovněž tím, že mění čl. 6 odst. 1 Smlouvy 
o EU tak, že Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Chartě, jež má stejnou právní sílu 
jako smlouvy. Evropská unie nabyla vlastní lidskoprávní katalog, zůstávající předmětem kontroverzí nejen 
v podmínkách České republiky. Tyto spory se však týkají zejména oblastí sociálních práv, práva na život 
ve spojení s interrupcemi a eventuelních majetkových nároků restituční povahy. Samo zakotvení ochrany 
soukromí a osobních údajů (výslovný poukaz na osobní údaje představuje jednu z inovací Charty 
oproti dřívějším srovnatelným dokumentům) však není zpochybňováno. Přetrvávajícím problémem 
ochrany lidských práv v EU zůstává nerovnováha mezi její (v některých směrech až hypertrofovanou) 
hmotněprávní a (méně efektivní) procesněprávní rovinou, a to ve prospěch první „komponenty“. 

V rozhodných souvislostech není bez významu, že výhrady přichází rovněž z oblasti právní praxe. 
Kriticky se vyslovil britský Komisař pro informace Richard Thomas, který v červnu 2008 evropskou 
legislativu na ochranu osobních údajů označil za zastaralou, byrokratickou a excesivně preskriptivní. 
Uplatňované normativní řešení dle něj selhává v konfrontaci s novými výzvami, jakými jsou mezinárodní 
předávání osobních údajů nebo rostoucí objem těchto informací dostupných on-line.899 

Je správný názor, že přijímané normy by neměly přesvědčovat veřejnost o „permanentním 
ohrožení“, nicméně nelze tvrdit, že „pocit falešného bezpečí“ je stavem optimálnějším. Že se hrozby 
ochraně soukromí pohybují na vzestupné trajektorii, ostatně nebývá předmětem pochybností. Diskusní 
témata představuje otázka, zda se zákonodárci se měli soustředit k využití potenciálu dosavadních 
právních předpisů, zejména z oblasti občanskoprávní.  

Lze přisvědčit, že pravidla ochrany osobních údajů bývají aplikována v některých případech 
přepjatě formalisticky, bez konkrétní vazby na jejich ústavněprávní východiska. Není též sporu, 
že volba metody právní regulace není triviální. Tvrzení, že existuje jediné univerzálně správné řešení, by 
též zde představovalo „manichejský“ pohled. Paušalizující úvaha o dostatečné účinnosti nástrojů 
civilního práva tam, kde újma reálně hrozí nebo již vznikla, a související nepotřebnosti správněprávní 
regulace, nedoceňuje otázku, která bývá v teorii veřejné volby označována za ekonomické zdůvodnění 
úspěšnosti lobbistických skupin. Organizovaná menšina z prosazeného opatření vytěží vysoký zisk a 
náklady se rozptýlí mezi daňové poplatníky; ti opatření „strpí“, protože jejich „nepatrná“ ztráta nebude 
představovat dostatečně silnou pohnutku k odporu. Tuto myšlenkovou konstrukci lze přiměřeně použít 
i na oblast ochrany osobních údajů (namísto lobby lze dosadit delikventa a za pasivní veřejnost, která nese 
náklady, subjekty nezákonně zpracovávaných údajů). Stát by zajisté neměl působit 
nástroji správního práva všude tam, kde jsou „újmy“ natolik zanedbatelné, že poškození nepovažují 
za rentabilní obracet se na civilní soudy.900 Současně je žádoucí, aby ztěžoval možnost dosažení zisků 
těžících z rozptýlené struktury škod způsobených zásahy do oblasti osobních údajů.901 Chybí přitom 
zásadní rozdíl mezi tím, zda uplatní se zřetelem k principu subsidiarity trestního práva nejprve prostředky 
správního trestání (jako je tomu v evropských podmínkách) nebo „vyčká“ se svým zásahem až situace, 
kdy jednání dosáhne trestněprávního rozměru (což je – s jistým zjednodušením – právní řešení 
uplatňované ve Spojených státech amerických). 

Výše řečené rovněž dokládá, že mnohé z institutů práva ochrany osobních údajů postrádají 
jednotné uchopení členskými státy. Výkladové nejednotnosti by měly být postupně překonávány k tomu 
určenými procesními postupy SDEU. Aniž je namístě odtud vyplývající praktické problémy bagatelizovat, 
patří se připomenout, že tyto divergence se vyskytují i v rámci národní úrovně, a typicky nebývají 
připomínány např. coby argument ke zrušení předmětných právních odvětví.  
 Ve středu pozornosti je po zásluze ekonomická bilance současné úpravy osobních údajů. 
Na obhajobu uplatňujícího se řešení lze konstatovat, že studie amerického think-tanku RAND vytýká 
četné nedostatky evropské regulace ochrany osobních údajů, nedovozuje ovšem, že odtud vyplývající 

                                                 
899 SANDISON, Nikki. ICO calls for modernisation of European privacy law, [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.brandrepublic.com/News/829554/ICO-calls-modernisation-European-privacy-law/ 
900 Tomáš Sokol uvádí: „Osobnostní právo je nepochybně subjektivním právem, a lze tedy per analogiam dovozovat, že je stejně 
nepřípustné, aby prostředky správní represe sloužily k uspokojování subjektivních práv soukromoprávní povahy.“ SOKOL, 
Tomáš. K ochraně osobních údajů. Právní rádce. 2008, č. 11, s. 58 a násl. Tento názor nevylučuje veřejnoprávní ochranu 
práv povahy primárně soukromoprávní tam, kde na ní existuje společenský zájem.  
901 Jiné než ekonomické pohnutky jsou pro záměrné porušování ochrany osobních údajů již málo frekventované. Srov. řízení 
s hackery, jejichž pohnutkami byly podle soudce „moc a ego“ ("the reason for all this activity is power and ego to see how much 
you could do"). Hackers jailed for worm that caused £5.5m damage across internet. 2. 10. 2005. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
z http://www.guardian.co.uk/technology/2005/oct/08/internetcrime.viruses 
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náklady popírají její opodstatněnost.902 Lze doplnit, že fungování demokratických institucí 
i ochrana lidských práv vždy bývají spojeny s dodatečnými náklady, avšak   současně s – mnohdy hůře 
viditelnými – „nadvýnosy“.  

Problém zneužívání státního aparátu (včetně úřadů pro ochranu osobních údajů) k „soukromým 
válkám“ má obecnější dosah, a byť z povahy věci neexistují přesné výpočty, lze se domnívat, že jiné 
procesní nástroje jsou v rozhodném směru populárnější; zneužitelný je ostatně každý právní nástroj. Tím 
není řečeno, že úvahy o redukci role státu (resp. zamezení jeho příliš paternalistickému působení 
v některých oblastech) – a to i se zřetelem ke zmiňovaným okolnostem – postrádají legitimitu.  
 Většina odborných prací si všímá rozporu mezi nepružnými normami a benevolentnější praxí 
v rámci jejich uplatňování úřady pro ochranu osobních údajů. Je otázka, zda právě uvedený argument 
nepotvrzuje existenci korektivu nepřiměřeně formalistických pravidel, byť situovaných do oblasti aplikační 
praxe. Pro bližší zodpovězení nejsou dostupné podklady k úsudku, zda „přehlížené“ delikty jsou vskutku 
z kategorie společensky méně závažných nebo skutkově a právně složitějších.  

Jestliže ochrana osobních údajů v současné podobě sekundárního práva není diskvalifikována, 
lze se soustředit k jejím jednotlivým institutům. Z hlediska obecnosti vymezení ochrany soukromí 
a osobních údajů Chartu následují v právu Evropské unie zásady ochrany osobních údajů. Vyjadřují 
některou z ústředních hodnot předmětné právní materie a umožňují překlenutí mezer v právních 
pravidlech, což ve sledovaných souvislostech nabývá zvláštního významu, a to vzhledem 
k proměnlivosti regulovaných vztahů dané technologickým vývojem. Tyto zásady mají – souhrnně 
řečeno – zajistit, aby správcem zpracovávaných údajů bylo co možná nejméně (zásada minimality) 
a všechny zůstaly spojeny s aprobovaným účelem (zásada omezení účelem). Tato data by měla být věcně 
správná (zásada kvality), k čemuž směřuje rovněž imperativ, že subjekt údajů má k údajům o něm samém 
přístup včetně možnosti jejich opravy (stejnojmenná zásada), zatímco ostatní 
nikoli (zásada omezeného zpřístupnění údajů, resp. zabezpečení). Uvedené zastřešuje princip 
zákonnosti a férovosti, přičemž „v záloze“ zůstává připravena zásada odpovědnosti. Lze přisvědčit 
úsudku, že „konvolut“ těchto principů v současném vyjádření představuje přiměřený základ pro konkrétní 
právní řešení. 

Pokud jde o místo ochrany osobních údajů v „podústavním“ právu, v evropském pojetí bývá – se 
zřetelem k metodě právní regulace – typicky podřazována správnímu právu. Jejím specifikem je význam 
souhlasu coby právního podkladu zpracování; tento „soukromoprávní prvek“ souvisí 
s lidskoprávními východisky ochrany soukromí, neboť právě souhlas představuje faktor způsobilý vymezit 
rozsah soukromí. Jinými slovy, zatímco u dalších lidských práv (s výjimkou zejména jejich tzv. 
tvrdého jádra) přichází do úvahy omezení (tj. redukce, v některých případech smluvní), ohledně 
práva na ochranu soukromí ve smyslu čl. 8 Úmluvy může – v určitých situacích – samotná smlouva (či jiný 
projev vůle) rozsah pojmu soukromí vymezit („oběma směry“). Pro správní právo rovněž není běžné 
přenechání řešení řady normativních otázek etickým kodexům povinných osob. Vzhledem k věcným 
souvislostem předmětu úpravy bývá právo ochrany osobních údajů spojováno s právem informačních 
a komunikačních technologií.  

Pokud jde o dohled nad ochranou osobních údajů, na úrovni členských států jej vykonávají 
správní orgány, vyznačující se ovšem zvláštními zárukami nezávislosti. Kompetence úřadů pro ochranu 
osobních údajů jsou charakteristické jednak určitou „asymetrií“ mezi šíří svého vymezení a ne vždy tomu 
odpovídajícími zdroji, respektive rozdílem mezi možnostmi „mocenského“ působení 
zakotvenými v právních předpisech a převahou poradních, informačních a „konciliačních“ 
nebo „facilitačních“ funkcí (byť ty nabývají na významu právě s možností uplatnění prvně 
jmenovaného mechanismu) v praxi, pročež ochrana osobních údajů bývá – s jistou nadsázkou – 
pokládána za soft law.    

Subjekty práva ochrany osobních údajů jsou – vedle samotného subjektu údajů a úřadu 
pro ochranu osobních údajů (jakož i dalších na tomto úseku zainteresovaných institucí) – správce, 
zpracovatel, třetí osoba, příjemce a osoba pověřená ochranou údajů. On-line prostředí poskytuje 
dostatečný prostor pro pohotové změny právních vztahů mezi účastníky zpracování, které umožňují 
optimalizovat procesy zpracování údajů směrem ke snížení rizika, že bude vůbec kdo volán 
k odpovědnosti. Další „znepřehlednění“ vycházejí ze situací, kdy sice 

                                                 
902 ROBINSON, Neil; GRAUX, Hans; BOTTERMAN, Maarten; VALERI, Lorenzo. Review of the European Data Protection 
Directive. RAND Corporation, 2009. s. 34. [cit. 2011-06-20]. Dostupné 
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jedna strana byla pověřena zpracováním údajů ve prospěch jiné, nicméně také sama v jisté míře „určuje 
účel a prostředky zpracování“. 

Jednu z interpretačních otázek představuje, zda tentýž údaj může být pro toho, kdo je způsobilý 
(při vynaložení „rozumného úsilí“ předvídaného směrnicí) dovodit vazbu mezi údajem a konkrétním 
jednotlivcem, osobním – a pro ostatní nikoli. Práce se přiklání k závěru, že právě tento úsudek je správný. 
S rozvojem ICT přibývá možností, jak ztotožnit subjekt údajů prostřednictvím předmětu, který vůči němu 
má určitou vazbu. Tato proměnlivost podmínek vylučuje vytvoření „akribického“ seznamu osobních 
údajů a směřuje k jejich extenzívnímu výkladu.  

Tato interpretace předpokládá zahrnout mezi osobní údaje kupř. IP adresy, v některých případech 
cookies nebo RFID. Zvláštní důraz je třeba položit na lokalizační údaje, které – byť nejsou DPD 
formálně označeny za citlivé – mají značný potenciál zasáhnout do soukromé sféry jednotlivce. Specifické 
místo mezi osobními údaji náleží obrazovým a zvukovým záznamům. Jestliže jsou v městských 
aglomeracích některých států kamerové systémy napojené na bezpečnostní složky takřka všudypřítomné, 
otevírá se otázka, zda v této situaci představují srovnatelné systémy provozované 
osobami fyzickými nebo právnickými soukromého práva zvýšení rizika. Z hlediska ochrany soukromí 
mohou představovat problém MMS, diskutovaná služba Google Street View, jakož i chronické problémy 
(zejména některých) sociálních sítí. 

Pokud jde o osobní dosah pojmu osobní údaj, je předmětem polemiky, zda a popř. v jaké míře 
chránit údaje právnických osob. DPD neukládá, ale ani nevylučuje, aby byly právem členských států 
chráněny i tyto informace. Není pochyb, že pokud právnické osoby mohou pouze v některých členských 
státech využívat shodných práv jako fyzické, otevírá se prostor pro divergence mezi právními řády. 
Prozatím však nejsou dostupné důkazy, z nichž by se podávala zjištění o odtud vycházejících překážkách 
volného pohybu osobních údajů mezi členskými státy. Ochrana údajů zemřelých osob rovněž není 
důsledněji harmonizována a shodným rysem je zejména její (alespoň částečné) přenesení 
do oblasti ochrany práva na pietu, resp. zvláštních institutů postmortální ochrany. Účinnost tohoto řešení 
zůstává sporná, neboť zde nemusí být subjekt přebírající procesní postavení žalobce.  

Ohledně věcného dosahu pojmu osobní údaj stojí za pozornost, že ESLP jej vykládá extenzívně, 
neboť pamatuje i na profesní a další údaje mimo úzce vymezenou soukromou oblast. Kompatibilní 
stanovisko zastává DPD, avšak   v judikatuře členských států lze nalézt příklady odlišného pojetí, 
vycházející zejména z obchodních vztahů. Mezi základní prostředky uplatňování zásady minimality patří 
anonymizace, která bývá diskutována zejména v souvislosti s přístupem k soudním rozhodnutím. 
V této oblasti se lze přiklonit k prohloubení transparentnosti. Naopak jinde stojí za zvážení převzetí 
řešení, které zásadě minimality přiznává přímou vymahatelnost. Na anonymitu a pseudonymitu je 
třeba nahlížet coby na kategorie, jejichž naplnění souvisí s dostupnými technologiemi. Právní omezení 
není bez dalšího způsobilá vyvrátit ani faktická dostupnost osobního údaje, kupř. prostřednictvím 
internetu. 

Samostatnou kategorii představují citlivé údaje, které však DPD vymezuje nikoli v úplnosti, 
protože mezi ně nezahrnuje ekonomické a lokalizační údaje a nedoceňuje problematiku vytváření profilů 
jednotlivce na základě „běžných“ osobních údajů. Upřesnění by si též zasloužilo určení údajů 
nepřímo identifikujících „citlivé“ charakteristiky. Naznačené rozšíření by však učinilo definici citlivých 
údajů prakticky bezbřehou, což by znamenalo přinejmenším dodatečné administrativní náklady. 
Lze přisvědčit názoru, že pravidla obsažená v DPD (a ji implementujících zákonech členských států) by 
měla být aplikovatelná právě tehdy, je-li ve hře reálná hrozba pro ochranu soukromí. Řečené platí tím 
spíše pro citlivé údaje. Současně můžeme předpokládat, že naznačená změna DPD by zvýšila nároky 
na správce údajů, ale též úřady pro ochranu osobních údajů, neboť posouzení proměnlivých souvislostí, 
z něhož se míra „citlivosti“ údajů odvíjí, nepředstavuje snadný úkol. S nadsázkou řečeno, někdy je 
třeba volit mezi Skyllou formalističtějšího přístupu k osobním údajům (daného jejich abstraktním právním 
vymezením) a Charybdou praktických problémů s „hodnotově zaměřeným“ posouzením. 

Jelikož se zpracování osobních údajů uskutečňuje zpravidla počítačově, a tedy automatizovaně, 
nepředstavují odlišnosti v požadavcích na strukturovanost a další charakteristiky „manuálních“ souborů 
zásadnější praktický problém. V podmínkách České republiky je aktuální centralizace veřejnoprávních 
evidencí, kterou by mělo dojít k odstranění nepřiměřené zátěže dopadající na obyvatele ve formě 
nutnosti opakovaného oznamování změn jednotlivým správním orgánům. Odvrácenou stranou 
tohoto pokroku je zvýšení škod při prolomení zabezpečení rozsáhlých databází. Zpracování osobních 
údajů předvídá právní podklad, kterým může být v první řadě souhlas. Evropské směrnicové 
právo nepřehlíží specifické situace udělovaní souhlasu, kdy je vůle subjektu údajů ovlivněna jeho pozicí 
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v právním vztahu (pracovní poměr) nebo její projev může mít sníženou důkazní hodnotu (souhlas udělený 
některými elektronickými prostředky). Další právní důvody zpracování vycházejí zejména z kategorie 
nezbytnosti a vyvažování vymezených oprávněných zájmů.  

Pokud jde o věcný dosah DPD, některé členské státy nepřevzaly omezení založené jejím čl. 3 
odst. 2 DPD, zejména ohledně bezpečnostních otázek. Ve většině členských států tyto údaje v režimu 
navazujícím na DPD chráněny nejsou a posléze by mohly být ze strany úřadu pro ochranu osobních údajů 
státu se širším vymezením ochrany osobních údajů kladeny v souvislosti s pohybem osobních údajů 
v rámci EU překážky podobné předávání údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň 
ochrany. Uvedené by mohlo komplikovat boj proti terorismu nebo mezinárodnímu organizovanému 
zločinu. 

Vzhledem k elektronické podobě zpracování údajů (resp. chybějícímu hmotnému substrátu, 
na němž by údaje byly zachyceny) lze dnes jen s obtížemi ohraničit územní aplikovatelnost směrnic. Není 
překvapivé, že lze zaznamenat jen velmi omezený počet právních postupů proti správcům sídlících 
mimo EU. Úzká souvislost územního dosahu směrnice je též s problematikou předávání osobních údajů 
do třetích zemí. Prakticky mimo dosah regulace jsou fenomény jako WikiLeaks. 

V případě komunikace, jejíž obsah má být utajen, se svoboda projevu a ochrana soukromí 
navzájem doplňují. Nepřímo též může svoboda projevu napomoci ochraně osobních údajů tím, 
že umožňuje upozornit na pochybení při ochraně osobních údajů. Oproti tomu, u veřejných projevů stojí 
často obě ústavněprávní hodnoty v kolizi. Standardy ochrany osobních údajů by 
významněji neohrozila protisměrně (ve prospěch jejich určitého omezení) účinkující – potřebná – 
změna čl. 9 DPD, který se nyní týká zpracování osobních údajů prováděného výlučně pro účely 
žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu, tak, aby zahrnoval svobodu projevu 
bez partikulárního rozlišení. Za zaznamenání stojí, že využití svobodného přístupu k informacím je 
článkem 42 Charty podmíněno – poměrně restriktivně – občanstvím Unie nebo bydlištěm či sídlem 
v členském státě.  

Informování subjektu údajů, jaké údaje jsou u něm uchovávány, má praktický význam 
zejména u veřejnosti méně známých technologií jako RFID, u nichž jsou dopady na ochranu soukromí 
hůře předvídatelné. Osobní údaje bývají obsaženy v množství databází umístěných v různých zeměpisných 
oblastech nebo delokalizovaných, v důsledku čehož se stává složitým nalezení všech osobních údajů, 
kterých se jejich subjekt dožaduje. Další problém může vzniknout v souvislosti s rychlostí provedení 
odpovídajících změn. Určité rozdíly mezi členskými státy přetrvávají co do zpoplatnění vymezených 
postupů. Za deficit DPD lze pokládat též to, že nepoukazuje na technické standardy provedení výmazu 
(jeho nenávratnosti). Že téma přístupu k údajům je způsobilé otevřít polemiku mezi orgány Evropské unie 
a členského státu lze doložit judikaturou britského Odvolacího soudu. 

Směrnicové právo současně uznává, že práva odpovídající pozitivní složce ochrany osobních 
údajů jsou omezitelná, přičemž tyto limity dávají do spojení s významnými veřejnými zájmy, 
zejména situovanými do bezpečnostní oblasti, ale též s historickými, vědeckými a statistickými účely 
nebo s veřejnou dostupností údajů. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní otázky nadále představují převážně 
doménu členských států, nemusí být snadné sladění praktických řešení.  

Další požadavky kladené na správce a zpracovatele údajů se odvíjejí z možnosti uplatnit námitky 
proti zpracování osobních údajů, resp. práva nebýt podřízen automatizovaným individuálním 
rozhodnutím. DPD na automatizované rozhodovací procesy hledí s opatrností a přijatá omezení jsou až 
nepřiměřeně široká. 

Zabezpečení osobních údajů před neoprávněným přístupem představuje problém v první řadě 
mimoprávní. Z hlediska legislativního vývoje stojí za zaznamenání, že ačkoli se neustále objevují nové 
případy závažných selhání při plnění odpovídajících povinností, státy nevolí cestu, jak nejspolehlivěji snížit 
odpovídající rizika, tj. metodu omezení množství zpracovávaných osobních údajů. Po naznačené cestě se 
nepohybují ani iniciativy evropských orgánů, kupř. kontroverzní DRD.  

Nezanedbatelným institutem ochrany osobních údajů zůstává oznamovací povinnost správce 
(resp. jeho zástupce), která je však pro svoji administrativní zátěžlivost 
nahrazována zjednodušenými procedurami a dalšími výjimkami, které se v praxi – 
co do frekventovanosti svého uplatnění – mnohdy stávají obecným pravidlem. Řečené však lze hodnotit 
pozitivně, otevírá-li prostor k účinnější kontrole rizikových operací, a to rovněž s využitím institutu 
předběžné kontroly.  

Blanketní uchovávání komunikačních údajů vycházející z DRD je nejspornější oblastí 
evropského práva ochrany osobních údajů. Sledování elektronické komunikace – byť by nebyl znám její 
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obsah – se vyznačuje značnou vypovídací hodnotu o jednotlivci, a to včetně citlivých charakteristik. 
Praktickou diskusi o jejím podkladu v primárním právu sice ukončil ESD uznáním užitého řešení, 
avšak   lidskoprávní rozměr úpravy prozatím ponechal bez bližší pozornosti. Zde se kritiky chopily ústavní 
soudy některých členských států a zpochybnily výsledek implementace DRD. Nejvýznamnější je 
v tomto směru rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu, který sice nezavrhl základní 
východiska DRD, ale vyslovil se pro nalezení „nové rovnováhy“ mezi kolidujícími hodnotami. 
Tímto rozhodnutím se inspiroval též Ústavní soud České republiky.  

Kromě bezpečnostních složek představují dalšího „zájemce“ o zintenzívnění dohledu nad 
subjekty údajů zástupci nositelů práv duševního vlastnictví, obzvláště autorských práv. ESD podal 
vyvážená řešení vztahu mezi zmiňovaným v kolizi stojícími hodnotami. Je správné, že nedochází 
k extenzi použitelnosti údajů uchovávaných v návaznosti na DRD, například ve prospěch 
zábavního průmyslu. Současně však právo EU nevylučuje značnou míru uvážení zákonodárce, resp. soudů 
členských států. 

Evropské směrnicové právo zakazuje předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezajišťují 
odpovídající úroveň ochrany těchto informací; existence příslušných ustanovení představuje condicio sine 
qua non fungování zvoleného normativního řešení, neboť jinak by bylo možné jeho snadné obejití 
předáním údajů ke zpracování mimo území EU. Úprava však výslovně zakotvuje výjimky, které umožňují 
předávat údaje do států nezajišťujících zmiňované standardy. Další specifika vyplývají z potřeb praxe, 
a to jak z případů, kde jedním z důvodů pro benevolentnější přístup je nepřítomnost společenské 
škodlivosti sporného jednání, tak i z důvodů odvrácení hrozeb, s jejichž rozsahem tvůrci DPD 
nekalkulovali. Jak se podává též s judikatury ESD, hledání udržitelných dodatečných řešení není snadné. 

Okolnost, že evropské právo ochrany osobních údajů vychází z vertikální metody právní regulace, 
neznamená, že subjekty údajů jsou možností dosáhnout náhrady nemajetkové újmy zbaveny. 
Meze pro tyto reparační postupy jsou určeny především judikaturou ESLP. 
 

32. Summary 

The concept of privacy - as a legal category - was for the first time expressed by S. D. Warren and 
L. D. Brandeis in his article "The Right to Privacy" published in the Harvard Law Review in 1890. The 
boundaries of privacy are also shaped by social norms. We sometimes hear voices that privacy should not 
be a separate object of legal protection. However, it has been criticized that the definition of privacy 
is boundless, because many offences affect the privacy and they have no specific common denominator. 
However, the notion of privacy can be structured. The core of the text refers to the right of privacy within 
the meaning of information, namely within the European Union. 

The starting point for defining privacy in EU law can be the comparison between European and 
U.S. perspective on the issue in question. James Whitman said that: American privacy protections are at 
their conceptual core, protections against the state; while European privacy protections are, at their 
conceptual core, protections against the media and the general public. The current European concept of 
privacy is associated with positive obligations of States to engage in this field ex officio. 
Protective functions of the state acquired constitutional dimension and the right to privacy 
is also constitutionalized. There are substantial differences between the European and American legal 
solutions. European privacy protection is significantly influenced by experiences with totalitarian and 
authoritarian regimes of the twentieth century. Another material source of the development of privacy 
protection is the advance of ICT and increase the amount of data that are stored electronically. 

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms will increase 
its importance in EU law after the Lisbon revision. Under Article 6, paragraph 2 and 3 of the Treaty on 
European Union as amended by the Lisbon Treaty, the Union shall accede to this Convention. The 
European Court of Justice recognizes judicial opinions of the European Court of Human Rights, which 
has been interpreting the right to privacy broadly. Potential conflicts between these courts may be based 
on competition law. 

European Union Court of Justice (ECJ) enshrined the protection of privacy in the general 
principles of Community law and it creates its own case law on this issue.  
Art. 6, paragraph 1 TEU, as amended by the Lisbon Treaty states that the Union recognizes the rights, 
freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which shall 
have the same legal force as the Treaties. The Charter of Fundamental Rights is the first catalogue of 
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human rights, which expressly recognizes the protection of personal data. The continuing problem of 
human rights protection in the EU law is its procedural dimension. 
 Privacy protection principles in the EU law are characterized by their greater generality and social 
importance. The principle of fair and lawful processing lays down some requirements for valid consent of 
data subjects. Impacts of the principle of minimality are strengthened by the recent ECJ case law which 
recognizes the relatively broad scope of the concept of personal data. The purpose specification principle 
means that the purpose of processing personal data has to be legitimate and its changes are subject 
to special requirements. The disclosure limitation principle describes the fundamental defensive function 
of the set of norms for personal data protection. The data quality principle means that processed 
data should correspond with reality. But this is conditional on the willingness of data subjects. The 
security principle is fully respected only in theory. If a data controller has good will, implementation of the 
principle of data subject participation and control is facilitated by new information technologies. The 
accountability principle is characterized by the difference between the broadly defined competences of 
data protection authorities and the application practices which cause that these rules are considered “soft 
law”. 
 In the EU Member States, the protection of personal data falls under administrative law. A special 
feature is the considerable role of the institute of consent and the codes of conduct. Data protection 
offices are administrative authorities, but they have special guarantees of independence. In practice, the 
role of advisory, information, facilitation and conciliation body outweighs its power dimension. 
Relations between subjects of the personal data protection law are readily changeable, making it easier 
to get rid of responsibility. There are new ways to identify individuals through the technologies belonging 
to them (with the aid of IP addresses, cookies, RFID, etc.). Location data has special importance. It 
is paradoxical the privacy is severely limited by the security camera systems installed in the public space. 
EU Member States differ in the personals data protection of legal persons but also deceased persons. The 
anonymization is discussed in connection with the publication of judicial decisions. 
 The special privacy protection is defined in the article 8 of the Data Protection 
Directive (Directive 95/46/EC). The basic norm says that member states of the European Union shall 
prohibit the processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or 
philosophical beliefs, trade-union membership, and the processing of data concerning health or sex life. 
Restrictions also impact on the processing of data relating to law proceedings. One of the weaknesses of 
the Data Protection Directive is the silence about economic and location data. The issue of the indirect 
identification by non-sensitive characteristics is not explicitly solved in the directive. It can be a source of 
controversy that the concept of sensitive data is criticisable for its too close relations with anti-
discrimination law.  
 The trend of centralization of public databases facilitates the citizens´ reporting of changes but it 
aggravates the consequences of breaking data protection rules. There is a problem of incomplete 
harmonization in the field of internal security of the EU. In the case of communication whose content 
should be kept secret, the free speech and the privacy are mutually supportive. Conversely, in public 
speeches there are often both constitutional values in conflict. We can recommend a new formulation of 
the article 9 of the Data Protection Directive including freedom of expression defined generally and not 
just an exception for journalists. It may be problematic that the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union in its article 42 guarantees freedom of information only to citizens and residents. 
 The duty to inform the data subject about his collected data and his rights has the practical 
importance particularly in the connection with the technologies publicly less known such as RFID. The 
access and rectification rights are relatively broadly formulated and they include the area of internal 
security. The Data Protection Directive is stand-offish to decision which is based solely on automated 
processing of data. However, these measures are disproportionately large compared with the specific risks. 
The obligation to notify the supervisory authority, in its basic form, is forced out by specific solutions in 
both directions. Data leaks are not a sufficient warning to waive collection of additional data by states. 
Blanket retention of communications data based on the Data Retention Directive is one of the most 
contentious areas of EU law. The ECJ did not rule on the merits - impacts of this directive on human 
rights. The initiative was taken by some of the constitutional courts of EU member states. 
Representatives of holders of intellectual property rights are intensively engaged in the attempts to limit 
the privacy of electronic communications. DPD provides elaborate rules governing the transfer of 
personal data to third countries. United States negotiated with the European Union special regulation 
justified by the fight against terrorism. 
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56. Rozsudek ESLP ze dne 23. 9. 1994 ve věci Jersild v. Dánsko, stížnost č. 15890/89. 
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stížnost č. 19187/91.  
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stížnost č. 22110/93. 
75. Rozsudek ESLP ze dne 27. 8. 1997 ve věci M. S. v. Švédsko, stížnost č. 20837/92. 
76. Rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 1997 ve věci Camenzind v. Švýcarsko, stížnost č. 21353/93. 
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80. Rozsudek ESLP ze dne 8. 6. 1998 ve věci Incal v. Turecko, stížnost č. 22678/93. 
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85. Rozsudek ESLP ze dne 24. 8. 1998 ve věci Lambert v. Francie, stížnost č. 23618/94. 
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98. Rozsudek ESLP ze dne 28. 3. 2000 ve věci Mahmut Kaya v. Turecko, stížnost č. 22535/93. 
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117. Rozsudek ESLP ze dne 11. 7. 2002 ve věci Christine Goodwin v. Spojené království, stížnost 
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139. Rozsudek ESLP ze dne 24. 11. 2005 ve věci Shofman v. Rusko, stížnost č. 74826/01. 
140. Rozsudek ESLP ze dne 13. 12. 2005 ve věci Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft 

m. b. H. v. Rakousko, stížnost č. 15653/02; 66298/01.  
141. Rozhodnutí ESLP o přijatelnosti ze dne 29. 6. 2006 ve věci Weber a Saravia v. Spolková 

republika Německo, stížnost č. 54934/00. 
142. Rozhodnutí ESLP o přijatelnosti ze dne 10. 7. 2006 ve věci Sdružení Jihočeské matky v. Česká 

republika, stížnost č. 19101/03. 
143. Rozsudek ESLP ze dne 10. 10. 2006 ve věci Paulík v. Slovensko, stížnost č. 10699/05. 
144. Rozsudek ESLP ze dne 9. 11. 2006 ve věci Tavli v. Turecko, stížnost č. 11449/02.  
145. Rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 2006 ve věci Rádio TWIST, a.s. v. Slovenská republika, stížnost č. 
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152. Rozsudek ESLP ze dne 16. 10. 2007 ve věci Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH v. Rakousko, 
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153. Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 13. 11. 2007 ve věci D. H. a další v. Česká republika, 

stížnost č. 57325/00. 
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26565/05. 
159. Rozsudek ESLP ze dne 1. 7. 2008 ve věci Liberty a další v. Spojené království, stížnost č. 
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s. 2859.  
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