Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Mgr. Kristina Kranawetter

Vybrané aspekty cloud compliance se zvláštním zřetelem
k ochraně osobních údajů
Rigorózní práce

Vedoucí rigorózní práce: JUDr. Irena Holcová

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): leden 2016

Prohlašuji, že předloženou rigorózní práci jsem vypracovala samostatně a že všechny
použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání
jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne……………..…

…………………………..

Mgr. Kristina Kranawetter

Poděkování

Děkuji JUDr. Ireně Holcové za mimořádnou podporu, cenné rady, odborné vedení a
otevřenost vůči novému při psaní této rigorózní práce.

Mé poděkování patří také zejména mým rodičům, bez jejichž obětavé pomoci by tato
práce nevznikla a mým blízkým za jejich neutuchající aktivní a morální podporu.

Obsah

Úvod .............................................................................................................................1
1

2

3
4

Compliance ............................................................................................................3

1.1
1.2

Vznik compliance............................................................................................6

Definice a vysvětlení pojmu ............................................................................9

Druhy compliance ................................................................................................ 12

2.1
2.2

Obchodní compliance .................................................................................... 12

Organizační compliance ................................................................................13

IT compliance ...................................................................................................... 13

3.1

Governance, Risk Management, Compliance ................................................ 16

4.1

IT compliance a práva duševního vlastnictví .................................................18

IT compliance a její význam pro práva duševního vlastnictví ...............................17
4.1.1

5
6

4.1.2

Compliance at the desk........................................................................... 24
Compliance a práva duševního vlastnictví .............................................. 26

Prokazatelnost compliance ................................................................................... 28

Relevantní právní normy a standardy....................................................................31

6.1
6.2

Informační a kontrolní systémy na bázi informačních technologií..................31

Sarbanes Oxley Act ....................................................................................... 32

6.2.1
6.2.2

6.3
6.4

Klíčové principy SOXu: .........................................................................34
Výhody SOX compliance .......................................................................35

EuroSOX ...................................................................................................... 37

Basel II.......................................................................................................... 38

6.5 Směrnice EU č. 2004/39/EC o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial
6.6

Instruments Directive)...................................................................................... 39

Standardy ......................................................................................................40

6.6.1

CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) ......42

7

6.6.2

Ochrana osobních údajů ....................................................................................... 43

7.1

Ustanovení § 13 Zákon o ochraně osobních údajů .........................................44

7.1.1

Historie ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb. .................................... 47

7.1.3

Katalogy základní ochrany IT (IT-Grundschutz) ....................................52

7.1.2
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

8
9

ITIL (Information Infrastructure Library) ...............................................43

Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz) ..49

Stavební kameny .................................................................................... 54

Katalog hrozeb ....................................................................................... 57
Katalog opatření ..................................................................................... 57
IT-Grundschutz a ochrana osobních údajů .............................................. 58

7.2

Shrnutí .......................................................................................................... 59

8.1

Unified Compliance Framework....................................................................61

9.1

Cloud computing - definice pojmu ................................................................66

Budoucnost compliance........................................................................................ 61
Cloud Computing .................................................................................................63

9.2

Technické vymezení ...................................................................................... 69

9.2.1
9.2.2

9.3
9.4

Servisní modely cloud computingu......................................................... 70
Organizační modely cloud computingu .................................................. 72

Cloud computing – nový institut nebo outsourcing 2.0?................................. 74

Cloud computing a autorskoprávní problematika ...........................................78

9.4.1

Licenční vztahy mezi poskytovateli cloudových služeb a výrobci

9.4.2

Licenční vztahy mezi poskytovateli a uživateli cloudových služeb ......... 82

9.4.3
9.4.4
9.4.5

aplikačního software ..............................................................................80
Problematika obsahu porušujícího duševní vlastnictví ............................ 86

Mezinárodní právo autorské ................................................................... 90
Diskutované možnosti řešení .................................................................. 92

9.4.6

Shrnutí ...................................................................................................93

9.5.1

Cloud computing – právní výzvy s ohledem na zajištění ochrany osobních

9.5.2

Cloud computing – Následky porušení compliance s ohledem na

9.5

Cloud computing a právo na ochranu osobních údajů .................................... 95

9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8

9.6

údajů ...................................................................................................... 95
zpracovávání osobních údajů .................................................................. 97

Cloud computing – právní aspekty s ohledem na zajištění ochrany osobních
údajů ...................................................................................................... 99

Problematika ochrany osobních údajů v cloudu při poskytování osobních
údajů do zahraničí ................................................................................ 109
Přenos osobních údajů do třetích zemí .................................................. 110

Safe Harbour ........................................................................................ 113
USA–PATRIOT Act ............................................................................ 117
Rozsudek Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner ....... 118

Microsoft Ireland Case ................................................................................ 121

9.6.1

Pozadí kauzy ........................................................................................ 122

9.6.3

Podání přátel soudu (Amici curiae brief) .............................................. 130

9.6.2
9.6.4

9.7

Právní argumentace .............................................................................. 123

Shrnutí ................................................................................................. 133

Možnosti řešení stávajících výzev cloud compliance ................................... 135

9.7.1

ISO 27001 ............................................................................................ 135

9.7.3

European Privacy Seal (EuroPriSe) ...................................................... 136

9.7.2
9.7.4
9.7.5

Pečeť jakosti Eurocloud SaaS ............................................................... 136
Upřesněné požadavky úřadů pověřených dohledem nad ochranou údajů ...

............................................................................................................. 136

Audit ochrany údajů v porovnání s auditem bezpečnosti údajů ............. 137

9.7.6

Obecné nařízení o ochraně údajů – výhledy ochrany údajů při cloudovém

9.7.7

Standardní smluvní doložky EU a Závazná podniková pravidla (Binding

režimu zpracování ................................................................................ 139
Corporate Rules - BCR) ....................................................................... 144

Závěr ......................................................................................................................... 148
Seznam použitých zkratek ......................................................................................... 151

Seznam použité literatury .......................................................................................... 153

Abstrakt .................................................................................................................... 164
Summary ................................................................................................................... 165

Úvod

Předkládaná práce vznikala po dobu několika let a je tak jednak odrazem vývoje
popisovaného tématu, jednak promítnutím autorčiny zkušenosti, kterou v rámci své
akademické i profesní kariéry s tímto tématem nasbírala.

Práce byla původně koncipována jako multioborové obeznámení s pojmem IT
compliance, který ve stále vyšší míře zaměstnává korporace a jejich IT oddělení

s ohledem na právní konformitu každodenních pracovních procesů. Čím déle se však
autorka tímto tématem zabývala, tím více vykrystalizovala výzva, před kterou dnes stojí
drtivá většina obchodních korporací, a tou je compliance v cloudu, zejména s ohledem na
ochranu osobních údajů.

Na tomto místě nutno uvést, že se autorčin profesní život odehrává ve Spolkové republice

Německo, jejímž specifikem v kontextu compliance je velmi výrazná orientace jak
laické, tak odborné veřejnosti na dodržování ochrany osobních údajů. Těžko říci, odkud
přesně se tato fixace vzala. Nicméně tento fakt má za následek mimořádný rozsah
odborné literatury a právních i jiných nástrojů na dané téma, čímž Německo podstatně
přesahuje ostatní unijní státy.

Vzhledem k nevelkému počtu relevantních českých literárních zdrojů ohledně cloud
compliance bylo tudíž při koncepci této práce nevyhnutelné orientovat se na německé a

anglosaské zdroje. Blízkost české a německé zákonné úpravy v důsledku sjednocování
evropského zákonodárství je v případě německých zdrojů velkou výhodou, která
umožňuje, do určité míry, transpozici zahraničních právních závěrů i na české poměry.

Jak již bylo řečeno, je problematika compliance, respektive IT compliance i cloud
compliance, jev v České republice relativně nový, tudíž je nejprve nezbytný popisnější
exkurz, který tyto pojmy a vztahy mezi nimi osvětlí.

Zdůvodnění ukotvení projednávané problematiky právě v oblasti autorského práva je

podrobněji popsáno v kapitole čtvrté. Již předem budiž řečeno, že ačkoli se projednávané

téma dotýká a protíná i s jinými obory práva, je to z pohledu autorky právě právo
autorské, se kterým má IT compliance a tak i cloud compliance nejvíce styčných bodů.

1

Předkládaná práce je prací do jisté míry netradičně multioborovou a z části spíše

prakticky zaměřenou se snahou o vysvětlení pojmu z co nejširší perspektivy. Je to dáno

jednak právní povahou informačních technologií, jednak zpracovaným tématem –
compliance, které již z povahy věci v sobě snoubí nejrůznější (nejen) právní požadavky.

Navzdory vědomí si uvedené netradičnosti předkládané práce je autorka přesvědčena, že

se jedná o téma z právního hlediska vysoce aktuální a zároveň trend, který dosud nebyl
dostatečně popsán.

Rozborově-deskriptivní charakter předkládané práce tak má za cíl osvětlit pojmy IT
compliance, cloud, compliance s ohledem na ochranu osobních údajů, ale také vytýčit
možná řešení za pomocí inspirace právě německou úpravou a nastínit potenciál, který pro
oblast ochrany práv duševního vlastnictví tento institut nabízí.
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1 Compliance

Informační technologie jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života, bez níž se

žádná obchodní korporace či jiný podnikatelský subjekt (dále pro účely této práce jen

„obchodní korporace“, či jen „korporace1“) neobejde. Vzhledem k zásadní roli, kterou
informační technologie v ekonomice zaujímá, je jak vzhledem k obnově ekonomiky po

nedávno překonané ekonomické krizi, tak ve vztahu ke konkurenceschopnosti národních

ekonomik, nezbytné, aby stát tuto roli docenil a podporoval. Zatím je však v současné
době právní regulace informačních technologií v korporacích a také jejich infrastruktury
buď nepřehledná, nebo celkově chybí.

Podle studie Světového ekonomického fóra „The Global Information Technology Report

2008-2009“2, která byla zveřejněna 24. března 2009, obsadila Česká republika, co do
míry vyspělosti informačních technologií (dále též jen „IT“), 32. místo z celkově 134

hodnocených zemí. Zohledněny byly i údaje týkající se politického a regulačního zázemí

informačních technologií jednotlivých zemí3 a právě v těchto kategoriích (efektivita
zákonodárství vztahující se k informačním technologiím, ochrana práv duševního

vlastnictví atd.) Česká republika velmi výrazně zaostává4. Co do míry ochrany práv
duševního vlastnictví umístili respondenti Českou republiku (studie je z větší části

prováděna formou průzkumu mezi členy Světového ekonomického fóra a jeho

partnerskými institucemi) celkově na 51. místo za zeměmi jako je Hong Kong, Taiwan
nebo Malajsie.

Ještě o něco hůře dopadlo hodnocení efektivity zákonodárství regulujícího informační a

telekomunikační technologie. Výsledkem je, že Českou republiku respondenti co do
obtížnosti dodržování právních předpisů týkajících se IT zařadili na 115. místo.

Pouze pro účely této práce je zde užívaný pojem korporace používán ve smyslu přesahujícím jeho zákonné
vymezení. Zahrnuje zde totiž veškeré právnické osoby, tedy i fyzické osoby - podnikatele, jelikož i oni jsou
adresáty povinností popsaných v předkládané práci.
2
WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Information Technology Report 2008-2009 [online]. In:
2015-11-10 [cit. 2011-11-21]. Dostupné z: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm
3
Op. cit., str. 7 a násl.
4
Op. cit., str. 307 a násl.
1

3

Lze předpokládat, že se objektivní skutečnost, na rozdíl od subjektivního vnímání

respondentů této studie, v zásadě nebude o mnoho lišit od reality zemí s mnohem lepším

výsledkem. Zvláště pak, když je obecně známo, že realita používání informačních a
komunikačních technologií v České republice je daleko před jejich právní regulací.
Nicméně tento výsledek nelze přesto zcela opomíjet.

Manažeři největších světových firem odpovědní za informační technologie a jejich
bezpečnost se zabývají otázkou, jaká kritéria musí organizace a infrastruktura

informačních technologií splňovat, aby odpovídala jak zákonným požadavkům, tak
firemním potřebám, tedy - aby byla v širším smyslu „compliant“, jak o tom bude
pojednáno dále.

V této souvislosti si stále více uvědomují nezbytnost zajištění ochrany statků, které jsou

pro firmy klíčové – jejich duševního vlastnictví, neboť prostřednictvím informačních
technologií bývají tyto statky tvořeny, komunikovány a zprostředkovávány. Je tedy
nevyhnutelné, že se pozornost stále více upíná na bezpečnost firemní IT skrze

odpovídající počítačové programy5 a jejich správnou konfiguraci, které samy spadají pod
režim ochrany práv duševního vlastnictví. Z tohoto důvodu jsou práva duševního
vlastnictví s compliance, respektive IT compliance, nerozlučně spjata. V této souvislosti

je třeba uvést, že pro účely práce považuji mezinárodně užívaný pojem práva duševního
vlastnictví za synonymum práv k nehmotným statkům, a to i při vědomí stávající právní
úpravy, která to v zásadě neumožňuje.

Přestože je compliance, ve svých rozličných podobách a aspektech, v současné době
celosvětovým „hitem“ diskusí týkajících se odpovědné správy korporací (corporate

governance6), v České republice se jedná o pojem i v současné době jen velmi pozvolna

Počítačový program je syntaktickou jednotkou vyhovující pravidlům určitého programovacího jazyka,
který se skládá z deklarací příkazů, nebo instrukcí nutných pro vyhodnocení určité funkce či vyřešení určité
úlohy nebo problému, in KŘÍŽ, Jan, Irena HOLCOVÁ, Jiří KORDAČ a Veronika KŘESŤANOVÁ.
Autorský zákon, komentář, a předpisy související. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2005,
str. 194
6
Pod pojmem "Corporate governance" jsou chápány jednak vztahy mezi vedením společnosti, její radou,
akcionáři a ostatními dotčenými subjekty a jednak způsob, jakým jsou dosahovány cíle dané společnosti,
struktura jejich orgánů a jak je plněn dohled nad její činností in KÚDELKOVÁ, Michaela. Corporate
5

4

zaváděný, a to navzdory 01. ledna 2012 zavedenému zákonu o trestní odpovědnosti

právnických osob7, který po vzoru zahraničních právních úprav zavádí nové pojetí

odpovědnosti obchodních korporací za jejich jednání, čímž fakticky připravuje prostředí
pro implementaci compliance programů do firem.

Compliance programy jsou zaváděny zejména zahraničními korporacemi v českých

dceřiných firmách, byť evropská směrnice týkající se tohoto institutu byla téměř
nepovšimnuta v České republice implementována již v roce 2007 s účinností od 1.1.
20088.

Korporátní subjekty v českém i nadnárodním podnikatelském prostředí vymezují své

programy compliance různým způsobem. Jednak co do celkového rozsahu oblastí, pro

které jsou stanovena vlastní interní pravidla a požadavky, tak i co do rozsahu jejich
personální působnosti.

Na tomto místě je nutno podotknout, že hlavním tématem ve většině současných
compliance programech je úprava těch korporátních závazků a na ně navazujících
opatření, která se týkají dodržování pravidel hospodářské soutěže v obchodních vztazích,

tj. pravidel vycházejících v konkrétním příkladu České republiky z právní úpravy
soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže), jakož i zčásti práva obchodního,

resp. občanského (nekalá soutěž) a v neposlední řadě i práva trestního9. Konkrétně lze
jmenovat zejména ustanovení o porušení (zvláštních) právních předpisů o pravidlech

Governance - Správa a řízení společností [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2006, [cit. 2009-0403]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument2566.html
7
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších
předpisů
8
Vyhláška č. 349/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
350/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými
finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
9
KOUKAL, Pavel. Korporátní pravidla Compliance a nový trestní zákoník. Ihned.cz [online]. [cit. 201511-13]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-40730210-korporatni-pravidla-compliance-a-novytrestni-zakonik

5

hospodářské soutěže podle § 248 trestního zákona10, dále pak trestní odpovědnost za
trestné činy úplatkářství, tj. odpovědnost za trestné činy přijetí úplatku podle § 331,
podplacení podle § 332 a nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku.

To má vliv například na standardy obchodního chování dle lokálních programů
compliance, ohledně kupříkladu systémů motivačních programů pro odběratele a

zákazníky, které by bylo možno v některých případech označit za korupční chování

realizované v souvislosti s podnikáním11. V tomto ohledu učinilo povědomí o compliance
určitě jistý pokrok.

V případě informačních technologií IT compliance je praxe většinou daleko před teorií,

v našem případě i před legislativou. I to je důvod, proč je relevantní literatury jako
šafránu.

1.1 Vznik compliance
První zdokumentované počátky compliance programů se objevují v USA a datují se do
časů tzv. studené války. Tehdejší napjatá a křehká politická situace mezi USA a zeměmi
tzv. Východního bloku vyžadovala, aby se zákonodárství upravující vývoz a dovoz mezi
těmito znesvářenými stranami přizpůsobovalo aktuální situaci.

Nutným důsledkem tohoto stavu byla nejistota na straně samotných dovozců a vývozců

ohledně aktuálně platných předpisů, jejichž nedodržení bylo navíc sankcionováno
přísnými postihy12.

Za této situace bylo nezbytné vytvořit takový organizační program, v jehož rámci bude
zajištěno sledování aktuálních změn v relevantních právních předpisech, vyhodnocování

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
KOUKAL, Pavel. Korporátní pravidla Compliance a nový trestní zákoník. Ihned.cz [online]. [cit. 201511-13]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-40730210-korporatni-pravidla-compliance-a-novytrestni-zakonik
12
MALONEY, John K. Global Gaming Compliance. Gaming Law Review. 2004, 2004 (Volume 8, 2): 119
-129, str. 124
10
11
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jejich dopadů na konkrétní situaci daného podniku, v závislosti na těchto dopadech
přizpůsobení obchodních procesů aktuálním předpisům a kontrola jejich provádění.

Cílem compliance programů bylo zajistit konkurenceschopnost národního průmyslu.

Právní rámce, jimiž byly tyto program regulovány, byly kodifikovány a jsou platné

dodnes.13 Za všechny je možné jmenovat US Sentencing Guidelines14 v USA, UK
Competition Act Guideline Enforcement (OFT 407)15 platný na území Velké Británie a,
zřejmě nejpropracovanější, Australian Standard on Compliance Programs (AS 308-

1998)16. Od té doby dosáhla compliance v anglosaských zemích rozsahu, který je se
současným stavem v (kontinentální) Evropě nesrovnatelný17.

Téma compliance se konečně do zbytku světa rozšířilo definitivně začátkem tisíciletí, kdy
celým obchodním světem otřásly do té doby nevídané skandály. Účetní "kreativita"

zejména korporací Enron, Tyco International, Peregrine Systems a WorldCom,

spočívající především v nadhodnocování výsledků, zkreslování účetních informací a
insider tradingu, měla zásadní hospodářské a politické důsledky nejen pro americké
kapitálové trhy.

Globální důsledky spočívaly především v podlomení důvěry akcionářů a investorů ve

vypovídací hodnotu účetních a finančních výkazů, v otřesení důvěry v kvalitu správy a
řízení korporace (corporate governance) a celosvětový propad finančních trhů 18.

Tyto události ukázaly, že porušování předpisů má za následek negativní právní následky
nejen pro korporace jako takové, ale že v dnešní době úzce provázaného trhu vede

Op. cit.
2014 USSC Guidelines Manual, Dostupné z http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2014/2014-usscguidelines-manual
15
OFFICE OF FAIR TRADING, Incorporating the Office of Fair Trading’s guidance as to the
circumstances in which it may be appropriate to accept commitments, Dostupné z
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_l
eaflets/ca98_guidelines/oft407.pdf
16
Bližší rozbor těchto norem by přesahoval rámec této práce.
17
HAUSCHKA, Christoph (a kol.). Corporate Compliance, Handbuch der Haftungsvermeidung im
Unternehmen: Allgemeine Unternehmensorganisation. 1. vydání. Mnichov, SRN: Beck Juristischer
Verlag, 2007. ISBN 3-4065-4708-7. str. 21
18
Enron - největší účetní skandál v historii USA. Financial Markets [online]. [cit. 2008-07-20]. Dostupné
z: http://stockmarket.blog.cz/0610/enron-nejvetsi-ucetni-skandal-v-historii-usa
13
14
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porušování zákona v určitých případech ke krajně negativním hospodářským vlivům na
(celosvětovou) ekonomiku, které ve svém důsledku ohrožují i jiné subjekty na trhu.

Stručně řečeno: mezioborová „disciplína“ compliance vznikla zejména jako reakce na
poznání, že nedodržení zákona a následná sankce může mít natolik zásadní i

makroekonomické důsledky, že je nutné učinit preventivní kontrolu právní konformity
pevnou organizační součástí správy podniku.

Compliance tedy nabyla na aktuálnosti především v souvislosti s následky, které s sebou

nese porušování právních povinností tzv. velkými hráči, operujícími v globálních
dimenzích. V této souvislosti se pak zákonitě nabízí otázka, jakou relevanci má toto téma
s ohledem např. na středně velké závody, které takový vliv z podstaty a rozsahu své

činnosti mít nemohou a tudíž není smysluplné po nich implementaci compliance opatření
požadovat.

Podíváme-li se ovšem na strukturu trhu v České republice, zjistíme, že malé a středně
velké korporace představují 99,8 % celkového počtu podniků v ČR, podílejí se z 33% na

HDP a zaměstnávají 62,2% všech ekonomicky aktivních osob na území ČR19. V případě
selhání, respektive nedodržení právních předpisů ze strany korporací, by tak ohrožení

ostatních subjektů v lokální ekonomice, byť pouze na úrovni středně velkých podniků,

bylo velmi citelné. Nahlíženo touto optikou je téma compliance relevantní pro téměř
všechny subjekty na trhu, byť s různým rozsahem regulace.

Reakcí na celosvětový otřes trhů bylo přijetí zákona „O reformě účetnictví v obchodní
sféře a na ochranu investorů“ (Public Company Accounting Reform and Investor
Protection Act of 2002), lépe známého pod názvem odvozeným od příjmení jeho autorů,

amerického senátora Paula Sarbanese a poslance Michaela G. Oxleyho, Sarbanes Oxley

Act20 (dále též jen „SOX“). Přestože hlavní intence SOX je jistě zajistit a zlepšit
transparentnost a přesnost účetních výkazů prostřednictvím zpřísnění interních

Údaje ze SME Union Czech republic, Unie malých a středních podniků ČR, dostupné na adrese:
http://www.sme-union.cz/index.php?p=17
20
Oficiální název zákona zní: Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002
19
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kontrolních systémů, jsou to právě výpočetní systémy, na které jsou tímto zákonem
kladeny největší nároky21, jak o tom bude pojednáno dále.

1.2 Definice a vysvětlení pojmu
Pojem compliance pochází, stejně jako výchozí pojem „corporate governance“ coby
odpovědná správa korporace, z anglosaské právní terminologie. Pro compliance
neexistuje jednomyslně přijímaná definice a autoři věnující se tomuto tématu zpravidla
vytváří definice vlastní22. Pro účely této práce budiž compliance vyznačena následovně:

Compliance je celkový koncept organizačních opatření, jehož cílem je působit na

dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných norem, standardů, firemních
politik a rozhodnutí, jakož též plnění závazků ze smluv a tím předcházet, respektive

eliminovat vznik právní odpovědnosti a jiné negativní právní důsledky pro závod, jeho
orgány a jeho zaměstnance.

Jinými normami je možno z pohledu informačních technologií rozumět například

principy ve smyslu široce akceptovaného pravidla, normy, doktríny, či všeobecně

předpokládané pravdy. Příkladem takových principů může být sedm principů

vyjádřených ve Směrnici o bezpečnosti informačních systémů a sítí Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj23, těmito principy jsou: povědomí (awareness),
zodpovědnost (responsibility), odezva (response), analýza rizik (risk assesment) návrh

A Framework for IT Compliance: The Sarbanes-Oxley Act and IT. Version 2.0. Aldon, 2008, str. 2
Viz. HAUSCHKA, Christoph (a kol.). Corporate Compliance, Handbuch der Haftungsvermeidung im
Unternehmen: Allgemeine Unternehmensorganisation. 1. vydání. Mnichov, SRN: Beck Juristischer
Verlag, 2007. ISBN 3-4065-4708-7. str. 20: Compliance představuje celkový koncept organizačních
opatření, prostřednictvím kterých má být zaručena právní konformita aktivit společnosti. Identifikace
právních rizik přitom tvoří jen jeden – i když zásadní - výchozí bod, z nějž vyplývají nutná jednání a
organizační opatření, které je potřeba učinit, aby bylo těmto rizikům předcházeno nebo zamezeno.
23
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). OECD
Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: TOWARDS A CULTURE OF
SECURITY
[online].
In:
.
2002,
2015-11-27
[cit.
2009-08-12].
Dostupné
z:
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/15582260.pdf
21
22
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bezpečnostních opatření a jejich zavedení (security design and implementaiton), řízení
rizik (risk management) a principy přehodnocování (reassessment principles)24.

Na první pohled by se mohlo zdát, že compliance pouze vyžaduje, aby se obchodní

korporace a jejich orgány pohybovaly v souladu a v mezích platného práva a dodržovaly

závazky, ke kterým se v souladu se zákonem, respektive vnitřními směrnicemi na základě

smluv samy zavázaly25. Tudíž že se nejedná o nic více a nic méně, než o požadavek
dodržování zákona, jakožto principu imanentního každému právnímu státu a dále zásady
pacta sunt servanda, jak na to někteří autoři poukazují26.
Rozdíl však spočívá v úhlu pohledu.

Zatímco podle této klasické právní zásady lze posuzovat problematiku regulace z pohledu
regulátora, s využitím institutu compliance lze na problematiku dodržování závazků - a
to nejen zákonných, ale i závazků smluvních, tedy vůči svým obchodním partnerům,

případně závazků vyplývajících z vnitřních směrnic korporace - nahlížet optikou
regulovaného.

Problematika compliance je komplexní disciplína, která v sobě zahrnuje nejen právní

aspekty, ale i aspekty ekonomické (např. pomocí optimalizace procesů v souladu s
právními požadavky je možné dosáhnout zefektivnění obchodních procesů), organizační
(např. školení zaměstnanců, zavedení a kontrola dodržování pravidel pro vytváření
přístupových hesel) a psychologické (pokud nebudou stanovená pravidla demonstrativně

dodržována ze strany vedení korporace, nelze jejich dodržování úspěšně požadovat ani

od zaměstnanců). Nicméně, jak již bylo uvedeno, prvotní a hlavní motivací je nutnost
právní konformity a dodržování zásady, že závazky se mají dodržovat.

Z právního hlediska je compliance mezioborovou disciplínou, která se dotýká téměř
všech oborů platného práva. V této souvislosti je compliance nejčastěji spojována s

Op. cit.
HAUSCHKA, Christoph (a kol.). Corporate Compliance, Handbuch der Haftungsvermeidung im
Unternehmen: Allgemeine Unternehmensorganisation. 1. vydání. Mnichov, SRN: Beck Juristischer
Verlag, 2007. ISBN 3-4065-4708-7. str. 9
26
SCHNEIDER, Uwe H. Compliance als Aufgabe der Unternehmensleitung. ZIP - Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht. 2003: 645-650, str. 646
24
25
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následujícími právními obory: obchodní právo (ve spojitosti s povinností konat s péčí

řádného hospodáře, odpovědností za vedení korporace, mergers & acquisitions a
insolvenčním řízením), finanční právo (zejména oblast daní a účetnictví), pracovní právo,

soutěžní právo a v neposlední řadě v souvislosti s počítačovým právem, zejména právem
autorským a ochranou dat, jak již bylo zmíněno v úvodu a jak bude rozvedeno dále.

Potřebu zabývat se systémovými a organizačními opatřeními, kterak zajistit konformitu

se závazky korporace, je možno chápat jako odpověď na současnou „přeregulovanost“27,
které korporace musí dnes a denně čelit.

Za současného stavu sice na jednu stranu platí zásada, že neznalost zákona neomlouvá,

současně ale takřka není možné po zaměstnancích znalost všech, pro výkon jejich činnosti
relevantních, předpisů a nařízení požadovat.

Pro korporace je však naprosto zásadní takovému porušování povinností a závazků

předcházet. Právní pochybení zaměstnanců korporace a s tím spojené následky

představují ekonomické, a tím v krajních případech i existenční riziko pro korporace jako
takovou i pro její vedení.

Tomuto riziku a s ním spojené odpovědnosti může být zčásti předcházeno tím, že bude
vytvořena organizace compliance.

Zatímco cíle, jichž má být v rámci compliance dosaženo, jsou víceméně jasně dány,
způsob, jakým toho má být dosaženo, natož povinnost k zavedení organizace compliance
dána není.

Z pohledu korporace sestává management organizace compliance ze 4 následujících
komponent28:

1. Identifikace povinností a závazků (Know what to do).

HAUSCHKA, Christoph (a kol.). Corporate Compliance, Handbuch der Haftungsvermeidung im
Unternehmen: Allgemeine Unternehmensorganisation. 1. vydání. Mnichov, SRN: Beck Juristischer
Verlag, 2007. ISBN 3-4065-4708-7. str. 3
28
BACE, J. a Carol ROZWELL. Understanding the Components of Compliance. Gartner Research
[online]. 2006, 2015-11-27 [cit. 2009-08-13]. Dostupné z: http://www.gartner.com, ID Number:
G00137902, str. 3
27
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Identifikace povinností a závazků vyplývajících ze zákona, profesních standardů,

smluv a směrnic vztahujících se k danému odvětví, ve kterém se korporace
pohybuje.

2. Plánování implementace povinností a závazků (Know what you do)

Znalost povinností a závazků umožní vyvinout příslušné směrnice, procesy a
kontrolní mechanismy směřující k jejich plnění.

3. Sledování a kontrola dodržování povinností a závazků (Do what you say)
Sledování dodržování compliance a potřeby jejích změn v průběhu času.

4. Podávání zpráv ohledně plnění povinností a závazků (Say what you know)

Podávání zpráv o průběhu a výsledcích dodržování compliance v souladu se
zákonnými požadavky.

2 Druhy compliance

Kromě compliance regulační, tak jak byla vymezena již v úvodních kapitolách této práce,
lze compliance rozdělit dle předmětu úpravy na compliance obchodní a organizační.

2.1 Obchodní compliance
Jako obchodní compliance je označována compliance, kterou musí obchodní korporace

dodržovat, aby vůbec mohly uzavírat obchody se svými obchodními partnery a

zákazníky. Pro mnohé obchodníky je často náročnější vyhovět požadavkům svých
obchodních partnerů, než být v souladu s relevantními právními předpisy. Jako příklad
uvádí uznávaná analytické společnosti Gartner, která prováděla průzkum na toto téma,

případ jistého živnostníka z Chicaga vyrábějícího trička, který byl nucen svoji celou
výrobu

přizpůsobit

sto

pětatřiceti

stránkovému

katalogu

požadavků

jistého

mezinárodního obchodního řetězce, aby v jeho obchodech mohl své výrobky prodávat.

Obchodní compliance bude do budoucna hrát pro korporace stále větší roli. Určité síly,

jako je rychlost a hospodárnost dnešního trhu, dále zdůrazňují její význam. Minimální
marže a přechod od skladování k just-in-time typu výroby tomuto fenoménu nahrávají.

Obchodní partneři a zásobovací řetězce v dnešní době musí vyvinout a dodržovat takový
12

stupeň synchronizace, který byl dříve znám pouze z tak komplexních a vysoce rizikových

odvětví jako jsou vojenské operace nebo vesmírný výzkum. Dojde-li v takovémto
synchronizovaném řetězci k výpadku způsobenému například ztrátou dostupnosti dat
v důsledku náhlého výpadku IT systémů, může korporace odpovídat za škodu z důvodu

neimplementování tzv. řízení opatření pro případ nouze (emergency response
management)29.

2.2 Organizační compliance
Dnešní obchodní modely a způsoby vedení korporace vedou k vytváření samostatných
interních compliance požadavků. Tento typ compliance je motivován různými zájmy
sahajícími od snahy chránit majetek akcionářů až po ochranu identity investorů.

Organizační compliance není hnána jen potřebou operativní efektivity a zvyšováním

produktivity, ale zejména od dob průmyslové revoluce a počátku 20. století též

zlepšováním firemní kultury, zaměstnaneckými iniciativami a zvyšováním povědomí o
firemní identitě skrze koncept firemní sociální zodpovědnosti (corporate social
responsibility – CSR)30.

3 IT compliance

V dnešní době je bez informačních technologií běžný každodenní chod firmy
nepředstavitelný. Emailovou komunikací počínaje, přes internet a intranet a řízením

drtivé většiny obchodních procesů konče. Vzhledem k této esenciální úloze, kterou IT při

řízení korporace zaujímá, je nasnadě, že plnění požadavků compliance je bez
odpovídajícího

nastavení

firemních

informačních

technologií

v podstatě

nerealizovatelné. Specifické požadavky, které jsou při plnění povinností a požadavků
compliance na firemní IT kladeny, jsou obsahem pojmu IT compliance.

29
30

Op. cit., str. 4
Op. cit., str. 5
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IT compliance představuje:

1. přímý soulad firemní IT s předpisy regulujícími použití informačních technologií,

2. nepřímý soulad s předpisy compliance (IT se podílí na dosažení souladu s těmito
předpisy nepřímo jakožto součást firemní infrastruktury) a

3. požadavky zodpovědného nakládání se všemi aspekty IT31.

Zodpovědné nakládání se všemi aspekty IT v tomto kontextu znamená nakládání
s firemními IT způsobem, ke kterému není korporace zavázána zákonem nebo jiným

„externím“ právním předpisem, ale který si sama stanovila v rámci zejména etického

kodexu corporate governance a firemní politiky (školení pracovníků, pravidla pro
vytvoření přístupových hesel atd.), tak jak o tom bylo pojednáno výše.

Jak již o tom bylo pojednáno v předešlé kapitole, je pojem corporate governance pojmem

základním, spjatým především s oblastí obchodního práva a dá se volně přeložit jako
odpovědná správa korporace. Corporate governance je možno dosáhnout pomocí
compliance, rozuměj jakožto celkového konceptu všech organizačních, školících a

kontrolních opatření vedení korporace, které mají za úkol zabránit porušování právních
předpisů ze strany korporace.

Corporate governance spolu s compliance a řízením rizik (risk management) mohou být
realizovány pouze za pomoci odpovídající IT compliance, vzhledem k neustále

narůstající komplexitě obchodních procesů a požadavků na ně při vedení korporace
kladených (v závislosti, mimo jiné, na velikosti, oboru, právní formě a sídle korporace,

podléhají obchodní korporace značnému množství zákonných, smluvních, etických,

sociálních a pro dané odvětví specifických požadavků), bez IT compliance takřka
nerealizovatelné.

RATH Michael., Rechtliche Aspekte von IT-Compliance, in WECKER Georg a VAN LAAK Hendrik
(HRSG.). Compliance in der Unternehmerpraxis: Grundlagen, Organisation und Umsetzung. 1. vydání
Wiesbaden: Gabler, 2008. ISBN 9783834909718, str. 119 a násl.
31
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Pro usnadnění orientace v těchto souvislostech slouží následující grafika32:

GRC Přehled

Řízení a vedení společnosti a jejích
jednotlivých oddělení stanovením cílů,
odpovědností a kontrolních mechanismů

Governance, Risk Management & Compliance (GRC)

Governance

Řízení rizik

Identifikace, analýza, zhodnocení,
zpracování a sledování rizik
Stanovení míry akceptace rizik

Compliance
Požadavky
compliance

Compliance rizika a realizace

Zajistit konformitu se zákony, předpisy,
nařízeními, standardy a firemními
směrnicemi

Compliance a corporate governance jsou tak nedílnou součástí povinnosti statutárního

orgánu právnické osoby postupovat či vykonávat svou pravomoc s péčí řádného
hospodáře. Zákon o obchodních korporacích33 (dále též jen „ZOK“) tuto povinnost
stanoví v ustanovení § 51 násl. pro členy jakýchkoliv volených orgánů – členové orgánů
obchodních korporací, jako jsou jednatelé, členové představenstev, dozorčích rad,

správních rad apod., ale stejně tak i vykonavatelé veřejných funkcí například v územních
samosprávných jednotkách jako jsou obce a kraje. Podle § 51 odst. 1 ZOK jedná s péčí

řádného hospodáře ten, kdo jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi a zároveň při

KRANAWETTER, Michael, Kristina JAVORKOVÁ a Wolfram FUNK. Nutzenpotenziale
regulatorischer Anforderungen zur Geschäftsoptimierung. Mnichov: Microsoft, 2009. Dostupné také z:
http://download.microsoft.com/download/2/A/F/2AF38ABF-74D7-49FB-AA0173FB12D17D7D/IT_Infrastruktur_Compliance_Reifegradmodell_Microsoft_Kranawetter.pdf, str. 24
33 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve
znění platných předpisů
32
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podnikatelském rozhodování, v němž mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná

informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Další nové povinnosti členů
orgánů společnosti stanoví § 159 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, déle též jen „NOZ“). Ten stanoví, že

kdo přijme funkci voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Z toho vyplývá i jejich povinnost v rámci corporate compliance kromě dodržování zákonů
dbát i na transparentnost firemní organizace a přiměřené řízení rizik. Vzhledem k již
řečené neopominutelné úloze, kterou informační technologie při řízení korporace

zaujímají, je nasnadě, že se péče řádného hospodáře nutně musí vztahovat i na „pravidla

hry“, týkající se informačních technologií ve formě řízení rizik a zejména prokazatelné a
doložitelné zajištění bezpečnosti IT systémů34.

3.1 Governance, Risk Management, Compliance
S pojmem compliance jsou, jak výše uvedeno a i graficky znázorněno, neoddělitelně

spjaty i pojmy governance a risk management, které bývají souhrnně označovány jako
GRC. Výklad pojmu by tedy nebyl kompletní, nebyl-li by uveden do souvislosti se
zbývajícími dvěma pojmy.

Složitost GRC spočívá v tom, že každá složka – tedy governance, risk management a
compliance – mění svůj obsah napříč korporací. Dle obsahu rozeznáváme corporate

governance, IT governance, finanční risk management, strategický risk management,

operační risk management, IT risk management, corporate compliance, Sarbanes Oxley
compliance, compliance s pracovním právem, compliance při zacházení s osobními
údaji… Tento výčet by mohl pokračovat donekonečna.

RATH Michael., Rechtliche Aspekte von IT-Compliance, in WECKER Georg a VAN LAAK Hendrik
(HRSG.). Compliance in der Unternehmerpraxis: Grundlagen, Organisation und Umsetzung. 1. vydání
Wiesbaden: Gabler, 2008. ISBN 9783834909718, str. 120
34
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Jednodušší je proto definovat, co GRC není, tedy negativní vymezení. GRC neznamená
pouze provádění řízení rizik (risk management), corporate governance a compliance
nezávisle na sobě. GRC nepředstavuje pouze informační technologie.

GRC jako takový není i přes právní úpravu jednotlivých komponent právem definovaný
právní institut, ale spíše obchodní filosofie.

Účelem GRC je znázornit ucelený pohled na rizika a stav compliance korporace a

identifikovat interní vztahy v dnešním komplexním pracovním prostředí. Government,

risk management a compliance je spojení profesních rolí a složek a aspektů chodu
korporace – vedení korporace, právní oddělení, firemní audit, compliance, informační

technologie korporace a IT oddělení, etika, finance, směřování korporace a další aspekty
– v rámci jednotného konceptu, vzájemné spolupráce a řízení za účelem dosažení trvale
udržitelného rozvoje, soudržnosti, efektivnosti a transparentnosti.

Risk managementem neboli řízením rizik lze rozumět systematický přístup a proces
mající za cíl rizika identifikovat, analyzovat, hodnotit, nakládat s nimi a sledovat je.

Důležitým cílem řízení rizik je proto pochopení hrozeb, zranitelností a rizik pro tu kterou

korporaci, v odstraňování těchto rizik a/nebo ve snaze zbývající riziko pomocí

odpovídajících opatření co nejpřesněji odhadnout. Seznam potenciálních rizikových
faktorů je značný – sahá od bezpečnosti zaměstnanců, budov, výrobních zařízení a

informací, až po technologická a projektová rizika, rizika v souvislosti s compliance,
apod.35

4 IT compliance a její význam pro práva duševního
vlastnictví

Předmětem činnosti informačních a komunikačních technologií je nakládání

s informacemi, přičemž tyto informace jsou nehmotného charakteru, byť se

KRANAWETTER, Michael, Kristina JAVORKOVÁ a Wolfram FUNK. Nutzenpotenziale
regulatorischer Anforderungen zur Geschäftsoptimierung. Mnichov: Microsoft, 2009. Dostupné také z:
http://download.microsoft.com/download/2/A/F/2AF38ABF-74D7-49FB-AA0173FB12D17D7D/IT_Infrastruktur_Compliance_Reifegradmodell_Microsoft_Kranawetter.pdf, str. 25
35
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nacházejí zaznamenány na hmotném nosiči. Corporate governance a compliance jsou
nemyslitelné bez IT, neboť každodenní chod korporací je dnes tak komplexní, že bez
použití příslušných počítačových programů se jejich existence neobejde. Můžeme
předpokládat, že ve většině případů se bude na obsah informací vztahovat právní ochrana
nejen podle právních předpisů o ochraně osobních údajů a odpovědnost zejména

statutárních orgánů korporace v rámci péče řádného hospodáře, ale také zejména ochrana

prostřednictvím práv duševního vlastnictví tak, jak to vyplývá z nehmotné podstaty
informace.

Jak již bylo řečeno v úvodu této práce a z dosud uvedeného je zřejmé - v případě
compliance a IT compliance se jedná o multioborovou problematiku. Následující kapitola

si klade za cíl objasnit, z jakého důvodu je největší relevance zejména IT compliance,
v širším

pojetí

i

compliance,

spatřována

respektive právům duševního vlastnictví.

ve

vztahu

k

autorskému

právu,

4.1 IT compliance a práva duševního vlastnictví
V případě IT compliance je relevance spatřována zejména ve faktu, že jednak statky
spadající do režimu ochrany duševního vlastnictví jsou prostřednictvím IT compliance
chráněny, (například prostřednictvím tzv. digital rights management), jednak mohou být

koncepty IT compliance či jiné dokumenty a zejména pak počítačové programy IT
compliance realizující samy takovýmito statky.

Počítačové programy36 jsou, za podmínky splnění požadavku jedinečnosti, či původnosti,

chráněny autorským zákonem v souladu s mezinárodními smlouvami (čl. 10 odst. 1

Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále též jen „TRIPS“ 37),

Problematice výlučných majetkových práv ve smyslu poskytnutí jinému svolení k užití díla (licence) se
budeme podrobně věnovat v kapitole 9.4
37
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
36
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čl. 69 Evropské dohody38 a Bernskou úmluvou39) a Směrnicí o ochraně počítačových
programů40) jako dílo literární dle § 2 odst. 1, § 2 odst. 2 a § 65 autorského zákona41 (dále
též jen „AZ“).

Počítačový program je tedy buď tzv. autorské dílo pravé, to znamená autorské dílo ve
smyslu § 2 odst. 1 AZ jedinečné, nebo autorské dílo původní (podle nauky tzv. nedílo,
avšak považované za literární dílo42) chráněné dle § 2 odst. 2 AZ.

Zda počítačový program splní podmínky autorskoprávní ochrany, je vedle právního
posouzení pojmových znaků autorskoprávní ochrany často podloženo i mimoprávním

znaleckým posouzením. Za rozhodující pro posouzení charakteru činnosti vedoucí ke
vzniku počítačového programu a její původnosti se podle některých názorů považuje:

a. Struktura a uspořádání programu (tj. organizace dat, posloupnost příkazů,
instrukcí a volba algoritmů vyjádřená ve zdrojovém kódu),

b. Způsob komunikace s uživatelem (tzn. look and feel jako způsob, jímž se program

prezentuje uživateli a jak s ním komunikuje, resp. jak je jím užíván) vyjádřený
zobrazením na obrazovce a kriterii práce uživatele s programem. Pokud tyto části
programu splňují podmínky ochrany, bude program zpravidla považován za
předmět autorského práva43.

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, publikované pod č. 7/1995 Sb.
39
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 ve znění pařížské revize z
roku 1971, vyhláška MZV č. 133/1980 Sb., ve znění vyhlášky MZV č. 19/1985 Sb.
40
Směrnice Rady č. 91/250/EHS ze dne 14. května o právní ochraně počítačových programů
41
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění platných předpisů
42
SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:
C.H. Beck, 2004, 770 s. Právo a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-765-0, str. 489
38

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, xviii, 971 s.
Velké komentáře. ISBN 9788071796084, str. 38
43
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Zvolila jsem si tento názor jako východisko pro účely práce, i když jsem si vědoma toho,
že zejména s ohledem na judikaturu, zejména s ohledem na rozsudek Soudního dvora
(třetího senátu) ze dne 22. prosince 201044, může být předmětem kritiky.

Nicméně v současné době otázka definice software není jednoznačně vyřešena, proto se
v této práci přikláním k definici tak, jak je uvedená výše.

Lze tedy konstatovat, že většina počítačových programů budou díla naplňující alespoň
pojmové znaky podle § 2 odst. 2 AZ a budou tedy díla chráněná podle tohoto zákona45.

Z pohledu autorského práva je myslitelná ochrana takového počítačového programu,

zaměřeného na plnění IT compliance, pakliže by splňoval výše uvedené předpoklady.
Prakticky je myslitelný například počítačový program určený pro dokumentaci plnění

požadavků compliance (jichž se týkají následující kapitoly předkládané práce), který
bude mít klasický user interface, bude tudíž splňovat požadovaný look and feel jako
způsob komunikace s uživatelem.

Z hlediska významu pro plnění požadavků compliance si lze představit zejména takový

počítačový program, který dokumentuje dodržování přesně definovaných požadavků na

více počítačích současně, aniž by uživatelé těchto počítačů takovýto program
v autorskoprávním smyslu slova užívali.

Jako příklad lze uvést počítačový program zaměřený na automatizované dodržování

technických požadavků např. zákona o ochraně osobních údajů46 vyjádřených konkrétně
v ustanovení § 13 tohoto zákona.

Nahlíženo optikou možné autorskoprávní ochrany by takový program musel být

produktem tvůrčí činnosti autora, tzn. takovým duševním výtvorem, který je jako

Rozhodnutí ve věci C‑393/09, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany proti
Ministerstvu kultury
45
SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:
C.H. Beck, 2004, 770 s. Právo a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-765-0, str. 491
46
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
44
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výsledek tvůrčí fantazie individuálním projevem osobnosti autora47. Pro případ
počítačových programů však, jak již uvedeno, postačí, pokud splňují požadavek
původnosti, tak jak jej vyžaduje ustanovení § 2 odst. 2 AZ, tedy, že program je autorovým
vlastním duševním výtvorem.

Koneckonců zákon v případě počítačových programů jiné kritérium v souladu se

směrnicí o ochraně počítačových programů ani neuplatňuje.

Vycházíme-li z premisy, že původnost se posuzuje zejména dle způsobu organizace dat,
posloupnosti příkazů, instrukcí a volbou algoritmů vyjádřených ve zdrojovém kódu, jak
bylo uvedeno výše, pak je s ohledem na podstatu a povahu IT compliance původnost
programu ji dokumentujícího takřka imanentní.

Lze si jen těžko představit, že by dva či více počítačových programů implementující
požadavky compliance byly pro dva subjekty zcela totožné, i kdyby tomu však tak bylo,

není to autorskoprávní ochraně na překážku, neboť se zde jedinečnost, tedy požadavek v
zásadě statisticky jedinečného výtvoru48, nevyžaduje.

Jak již bylo řečeno, náplní IT compliance je zejména přímý soulad firemních IT s předpisy
regulujícími použití informačních technologií a nepřímý soulad s předpisy compliance
(IT se podílí na dosažení souladu s těmito předpisy nepřímo jakožto součást firemní

infrastruktury). Počítačový program naprogramovaný tak, aby zohledňoval všechny tyto
individuální požadavky, pak nutně bude původní v tom smyslu, jak jej chápe odborná
literatura.

Pro úplnost je potřeba dodat, že v případě, že se jedná (a zpravidla, hovoříme-li o IT
compliance, tomu tak bude) o tzv. zaměstnanecké dílo či dílo vytvořené na objednávku,

náleží dle čl. 2 odst. 3 Směrnice o ochraně počítačových programů a dle § 58 odst. 1 AZ
právo výkonu majetkových práv k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností

ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters
Kluwer, 2009, 459 s. ISBN 978-80-7357-466-6., str. 176
48
LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, xiv, 173 s. Právní instituty.
ISBN 80-7179-833-9, str. 7
47
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vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z
pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem, zaměstnavateli.

Ustanovení odstavce 7 citovaného ustanovení potom rozšiřuje dopad úpravy
zaměstnaneckého díla i na počítačový program, byl-li vytvořen fyzickou osobou na
objednávku (tj. na základě smlouvy o dílo)49.

Zároveň je neopominutelným aspektem compliance a specificky IT compliance ochrana

nehmotných statků požívajících ochrany dle autorského práva, které prostřednictvím
počítačových programů vznikají dnes a denně.

Jedná se přitom o každodenní situace: vznik literárních (slovesných) děl

pomocí programů jako je textový editor Word, která bývají zpřístupňována emailovou
komunikací či komunikační programy typu Messenger, popř. firemní know-how
vyjádřené ve slovní podobě a dostupné v rámci intranetu.

Jiná autorskoprávně chráněná díla mohou vzniknout výhradně za použití určitých

počítačových programů (např. prostřednictvím CAD) apod. Opominutím dostatečného
zajištění informační bezpečnosti jako jedné ze složek compliance se osoby vydávají
nebezpečí nepříznivých důsledků, které pro ně únik či zneužití dat mohou představovat.

V závislosti na odvětví, ve kterém je korporace činná, má pro ni právo autorské a další

práva duševního vlastnictví více či méně zásadní význam. Přičemž těžištěm
ekonomického zhodnocení práv duševního vlastnictví se staly v současnosti zejména:
ochranné známky, know-how, vynálezy a průmyslové a užitné vzory, autorská práva,

topologie polovodičových výrobků aj. předměty práv průmyslových50. (Například v
chemickém a farmaceutickém průmyslu jsou vzory, vynálezy, ochranné známky a jejich
ochrana alfou a omegou podstaty předmětu podnikání a zároveň tak i podmínkou jeho
existence.)

Ustanovení § 58 odst. 7 AZ stanoví, že „Počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla,
která nejsou kolektivními díly, se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na
objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele.“
50
SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:
C.H. Beck, 2004, 770 s. Právo a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-765-0, str. 447
49

22

Konkrétním projevem vztahu IT compliance a ochrany práv duševního vlastnictví je tzv.

Software Asset Management. Dle standardu ISO 19770 je Software Asset Management
(dále též jen „SAM“) definován jako efektivní řízení, kontrola a ochrana softwaru v rámci
organizace51.

Jedná se tedy o proces obnášející řízení, optimalizaci, nasazení, údržbu a odstranění
softwarových aplikací v rámci organizace, a to ve všech stádiích jeho životního cyklu.

Implementace SAM má za úkol zabránit porušování právních předpisů ze strany
korporací zejména s ohledem na porušování autorských práv v podobě tzv.
podlicencování.

To znamená, že v případě nedostatečné evidence a decentralizovaného nákupu software

může dojít ke stavu, kdy počet softwarových kopií nebude odpovídat skutečnému počtu
zakoupených licencí. SAM je zároveň ukázkou toho, jakým způsobem je možné

minimalizovat rizika spojená s problematikou porušování práv duševního vlastnictví
zaměstnanci.

V souvislosti s myšlenkou rozvedenou již v úvodu je pro firmy nezbytné organizačními

opatřeními snižovat riziko porušení právních povinností prostřednictvím svých
zaměstnanců. V rámci corporate governance, neboli odpovědného vedení korporace, je

nejprve potřeba provést analýzu, na jaké statky se ochrana právy duševního vlastnictví
vztahuje, jaký význam pro tu kterou korporace mají, míru jejich dosavadní ochrany a
dopad jejich případného porušení pro korporace. Následně je potřeba pomocí
odpovídající organizace a konfigurace dostupné firemní IT zajistit minimalizaci rizika
porušení práv svými zaměstnanci a působit tak na snižování rizik.

V této souvislosti se nabízí otázka, jakým konkrétním způsobem může odpovídající
organizace IT compliance ke snižování těchto právních rizik přispět? Existuje celá řada

počítačových programů a jiných opatření, které dílčím způsobem přispívají k řešení
tohoto problému. Jako příklad lze uvést již zmíněný SAM, Data Rights Management

Standard ISO 19770, Software Asset Management, Glossary „effective management, control and
protection of software assets within an organisation“, Dostupné z http://omtco.eu/references/sam/top-200sam-terms-a-glossary-of-software-asset-management-terms/
51
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(DRM), Identity Lifecycle Management (ILM), Data Governance, Data Leakage

Protection (DLP), odpovídající konfigurace emailové komunikace, školení zaměstnanců
atp.

4.1.1 Compliance at the desk

Hudbou budoucnosti (i když ne zcela nereálnou) je v tomto případě tzv. „compliance at

the desk“52, mající ideálně za cíl takové nastavení firemní IT (za pomocí například již
zmiňovaných opatření), které zajistí, že operace prováděné zaměstnancem budou

compliant automaticky (například automatické vyhodnocení a archivování obchodní
korespondence nebo automatické rozpoznání a ochrana osobních údajů, která nedovolí
určité informace přeposílat emailem), aniž by tento musel aktivně cokoliv konat.

Compliance at the desk je subjektem autorskoprávní ochrany jednak z hlediska tzv.

přípravné fáze pro její pozdější implementaci, a to jak ve formě situační analýzy
korporace ve smyslu stávajících, či hrozících rizik pro compliance korporace, tak ve
smyslu analýzy relevantních předpisů a standardů, jak je o nich pojednáno v této práci.

Výsledek takového rozboru – teoretický koncept compliance at the desk bude požívat

ochrany jako dílo slovesné dle § 2 odst. 1 AZ. Zároveň by implementace (systémová

integrace) compliance v zájmu automatizovaného dodržování předpisů a z pohledu
korporace „bezpečného“ užívání informačních technologií, byla chráněna jako součást
počítačového programu, jako jedna z jeho funkcionalit, dle § 2 odst. 1, odst. 2 ve spojení
s § 65 odst. 1 AZ.

To znamená, za předpokladu splnění podmínek zákonné licence, tak jak vyplývá z § 66
odst. 1 písm. e) AZ - úpravy dekompilace - tedy, že oprávněný uživatel rozmnožuje kód

nebo překládá jeho formu při rozmnožování počítačového programu nebo při jeho
překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li k ní oprávněn, a to samostatně

KRANAWETTER, Michael, Kristina JAVORKOVÁ a Wolfram FUNK. Nutzenpotenziale
regulatorischer Anforderungen zur Geschäftsoptimierung. Mnichov: Microsoft, 2009. Dostupné také z:
http://download.microsoft.com/download/2/A/F/2AF38ABF-74D7-49FB-AA0173FB12D17D7D/IT_Infrastruktur_Compliance_Reifegradmodell_Microsoft_Kranawetter.pdf, str. 15
52
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nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, jsou-li takové rozmnožování nebo překlad

nezbytné k získání informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního propojení

nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými počítačovými programy, jestliže
informace potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení nejsou pro takové osoby

dříve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost se omezuje na ty části počítačového
programu, které jsou potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení.

Za rozmnoženinu díla lze obecně považovat každé zachycení díla do hmotného nosiče

schopné objektivně vnímatelného vyjádření díla, bez ohledu na to, zda se toto vnímání
uskutečňuje přímo nebo prostřednictvím jakékoliv pomůcky či přístroje53.

V tomto ideálním případě by autorskoprávní ochrana byla alfou a omegou právní ochrany
compliance.

Jelikož se v případě compliance at the desk jedná o téma, které by zasloužilo mnohem
více prostoru, omezuje se tato práce na pouhý nástin této problematiky, protože její
podrobné rozpracování by překročilo rámec této práce.

Dále pak se nabízí otázka, zdali by, vzhledem k vysokému riziku porušení práv duševního
vlastnictví, neměla být organizace IT compliance výslovně uzákoněna.

Ochrana autorských děl je sice realizovatelná jak v rámci soukromoprávní

(autorskoprávní, resp. občanskoprávní) právní úpravy ve formě právních nástrojů, jako
jsou žaloby určovací, zdržovací, odstraňovací, na vydání bezdůvodného obohacení,

náhradu škody a na přiměřené zadostiučinění54 i v rámci ochrany správněprávní a
trestněprávní.

Avšak právní regulace vztahu informačních technologií a ochrany práv duševního
vlastnictví prostřednictvím IT compliance v korporacích chybí. Tato úprava by se mohla

inspirovat již existujícími mezinárodními právními úpravami, jako např. již zmiňovaným
Australian Standard on Compliance Programs.

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, xviii, 971 s.
Velké komentáře. ISBN 9788071796084, str. 180
54
KŘÍŽ, Jan, Irena HOLCOVÁ, Jiří KORDAČ a Veronika KŘESŤANOVÁ. Autorský zákon, komentář, a
předpisy související. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2005, str. 144 a násl.
53
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4.1.2 Compliance a práva duševního vlastnictví

Pojetí compliance jako celkového konceptu organizačních opatření zahrnujících v sobě
organizační, infrastrukturní, personální a IT (hardwarová a softwarová) opatření vyžaduje

neméně náročnou intelektuální práci spočívající v analýze a kombinatorice různých

požadavků a způsobů jejich splnění jako v případě počítačových programů mapujících
dodržování firemní compliance.

Aby byl takový koncept předmětem autorskoprávní ochrany, musel by splňovat

požadavky § 2 odst. 1 AZ. To znamená, jak uvedeno, že by musel být produktem tvůrčí
činnosti autora a zároveň by musel být jedinečný ve smyslu statistické jedinečnosti.

Jak již bylo zdůvodněno výše, v případě compliance se téměř nemůže jednat o dva totožné

koncepty. Je zde tak pravděpodobnost vzniku autorskoprávní ochrany i v případě
konceptu compliance. Z pohledu autorského zákona by takové dílo mohlo požívat
autorskoprávní ochrany i jako dílo souborné dle § 2 odst. 2 a 5 AZ nebo i jako databáze
dle § 88 odst. 1 AZ.

Databáze představuje dle § 88 odst. 1 AZ soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných
soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky

uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez
ohledu na formu jejich vyjádření.

Zákon chrání jak způsob výběru a uspořádání obsahu databáze (pak půjde o zmíněné dílo

souborné dle ustanovení § 2 odst. 2 a 5 AZ, podobně jako počítačové programy, buď jeli způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem

a jejíž součásti jsou systematicky, nebo metodiky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny
elektronicky, či jiným způsobem nebo uspořádáním obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí
činnosti autora podle odstavce 5), tak i obsah databáze dle ustanovení § 88 a násl. AZ55.

SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:
C.H. Beck, 2004, 770 s. Právo a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-765-0, str. 533
55
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Přičemž obsahem takové databáze mohou být jak díla podléhající autorskoprávní

ochraně, tak prvky, které nejsou za autorská díla považovány či jimi nejsou. Může tak
dojít k situaci, kdy jednotlivá díla do databáze zařazená budou chráněna podle ustanovení

§ 2 odst. 1 AZ (např. ITIL), nebo § 2 odst. 2 AZ (např. Microsoft Office), zatímco
databáze jako taková může být současně chráněna dle § 2 odst. 1 a 2 nebo § 88 a násl. AZ
upravujícího sui generis právo pořizovatele databáze; souběh ochrany autorskoprávní
s ochranou zvláštního práva pořizovatele databáze je tedy možný.56

Zároveň takový výtvor může spadat pod právní ochranu institutu obchodního tajemství
dle § 504 NOZ57, resp. know-how.

Aby byl statek způsobilý požívat této ochrany, musí se v prvé řadě jednat o skutečnost
obchodní, výrobní nebo technické povahy. Koncepce compliance v sobě nutně zahrnuje

jak znalosti, zkušenosti a dovednosti vztahující se k podniku, které se stávají podstatou

podnikových norem58, tak skutečnosti obchodní povahy zahrnující v sobě formální
úpravy podnikové dokumentace59.

Dalším kritériem, které musí být naplněno, je, že se musí jednat o skutečnost mající

významnou alespoň potenciální materiální, či nemateriální hodnotu pro celkový
hospodářský výsledek podnikání.

Vedlejším efektem compliance, kromě působení na dodržování právních a jiných
předpisů, je jednak optimalizace pracovních procesů a zároveň i potenciální

marketingová výhoda60 například v podobě prokázání implementace Data Leakage
Protection (DKA, viz níže) na rozdíl od konkurenta.

Op. cit.
§ 504 NOZ: Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje
ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.
58
HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2005, xxiv, 424 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7, 2005, str. 254
59
Op. cit., str. 255
60
KRANAWETTER, Michael, Kristina JAVORKOVÁ a Wolfram FUNK. Nutzenpotenziale
regulatorischer Anforderungen zur Geschäftsoptimierung. Mnichov: Microsoft, 2009. Dostupné také z:
56
57
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Koncept compliance navíc z povahy věci není běžně dostupný v obchodních kruzích a
zároveň je známý jen určitému okruhu pracovníků, kteří se jím v rámci organizace

zabývají. V případě, že korporace či jiný podnikatel ještě i projeví vůli směřující k utajení
takového konceptu a zároveň učiní taková opatření, aby utajení bylo odpovídajícím

způsobem zajištěno61, například prostřednictvím příslušného ustanovení v pracovní
smlouvě, bude takový koncept požívat ochranu dle § 504 NOZ.

5

Prokazatelnost compliance

Dle některých autorů62 vstupujeme do období, kdy je riziko právní odpovědnosti spojené
s informační bezpečností velmi významné a s postupujícím časem bude na významu stále
nabývat.

A to nejen z hlediska informační bezpečnosti ve smyslu samotné ochrany dat, jak je
popsána níže, ale zejména i s ohledem na prokázání jejího zajištění (a tedy potažmo i
compliance) ve smyslu právním (například s ohledem na sankce dle ustanovení § 45 a
násl. zákona o ochraně osobních údajů) i ve vztahu k obchodním partnerům 63.

S přibývajícím počtem právních předpisů kladoucích důraz na odpovědnost vedení
korporace za informační bezpečnost firemní IT, se stále častěji nabízí otázka, nejen zda

je bezpečnost informací a ochrana dat skutečně zajištěna, aby nemohlo dojít nejen
k nepříznivým následkům popsaným dále, ale zároveň z hlediska právního zejména též:
jak je možno v případě potřeby prokázat, že byla vynaložena veškerá odborná péče,
respektive, že bylo postupováno s péčí řádného hospodáře.

http://download.microsoft.com/download/2/A/F/2AF38ABF-74D7-49FB-AA0173FB12D17D7D/IT_Infrastruktur_Compliance_Reifegradmodell_Microsoft_Kranawetter.pdf, str. 29
61
HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2005, xxiv, 424 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7, str. 257
62
NAVETTA, David. The Legal Defensibility Era. ISSA Journal. 2010, : 12-17., str. 13
63
Vhodným příkladem je smluvní povinnost plnění požadavků tzv. Payment Card Industry Security
Standard, které musí splňovat všechny subjekty v případě, že chtějí přijímat platby platebními kartami, jako
jsou
VISA,
či
Mastercard,
dostupné
z
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/why_comply.php
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Tedy důkaz, že při zajišťování ochrany dat byly zvoleny takové postupy a použity takové

technologie, které obstojí v porovnávání se současným stavem vědy a techniky. Zde se

opět promítá zásadní význam dokumentace compliance pomocí počítačových programů
a dále aspekt vhodnosti konceptu compliance a IT compliance.

Z uvedeného popisu, respektive spojení – právní obhajitelnost postupu s péčí řádného
hospodáře a odborné nakládání s informačními technologiemi – je zřejmé, že se tato
oblast neobejde bez těsné spolupráce IT profesionálů a právních odborníků.

V souvislosti s nebývalým růstem informačních a komunikačních systémů a jejich široké

dostupnosti v každodenním životě se zvyšuje riziko napadení IT systémů, a to jak
náhodně či záměrně, v důsledku chyby nebo neznalosti.

Proto je třeba stále větší pozornost věnovat jejich zabezpečení proti zneužití, či napadení.

Hovoříme-li o informační bezpečnosti (information security), je nejprve potřeba si tento
pojem vyložit, abychom s ním mohli nadále pracovat:

Informační bezpečnost je podle Národní strategie informační bezpečnosti „ČR soustava
vzájemně provázaných opatření organizační, administrativní, personální a fyzické

bezpečnosti a opatření bezpečnosti informačních a komunikačních technologií pro
zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací“64.
Součástí informační bezpečnosti je zajištění zejména:

1) Dostupnosti – zajištění toho, aby informace a s nimi spojená aktiva byly přístupné

autorizovaným (oprávněným) uživatelům (entitám) podle jejich potřeb v požadovaném
čase.

2) Důvěrnosti – zajištění toho, aby informace byly dostupné pouze osobám (entitám,
procesům) oprávněným pro přístup k těmto informacím.

3) Integrity – ochrana správnosti (před modifikací ve smyslu neoprávněné změn) a
zajištění kompletnosti (úplnosti).

Národní strategie informační bezpečnosti ČR, NSIB ČR, Verze: 0.8,
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/files/2705/04_nsib_cr_v0_8__3_.pdf, str. 14
64

dostupné

z
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4) Odpovědnosti – je určena individuální odpovědnost.

5) Spolehlivosti – zajišťuje konzistenci chování a výsledků 65.

Z nedostatečného zajištění těchto aspektů informační bezpečnosti plynou rizika uvedená
v citovaném dokumentu, která je možno rozdělit do několika kategorií66:

1) Ztráta dostupnosti: V případě výpadku IT systémů nemohou být například prováděny
žádné bankovní transakce, žádné online objednávky, produkční procesy stojí. Ale i

v případě, že je omezena dostupnost pouze některých informací, může docházet k
značnému omezení pracovních procesů v podniku.

2) Ztráta důvěrnosti: Každý občan má zájem na tom, aby bylo s jeho osobními daty

zacházeno důvěrně. Stejně tak je v zájmu každé korporace, aby se důvěrné interní
informace týkající se obratu, marketingu, výzkumu a vývoje nedostaly do dispozice
konkurence. Nedobrovolné zveřejnění takovýchto informací může způsobit (a většinou
to lze očekávat) v mnoha ohledech značné škody a ztráty.

Neopomenutelným aspektem ztráty důvěrnosti je i fakt, že v případě úniku dat do sféry
Internetu je téměř nemožné takto uniklá data z Internetu opět kompletně odstranit. To
znamená – data, která jsou jednou (i nedobrovolně) zveřejněna, jsou zveřejněna navždy.

Nejexemplárnějším případem je únik přísně tajných a tajných informací americké
diplomacie, zveřejněné na stránkách Wikileaks.

3) Ztráta integrity (ztráta správnosti informací): Zmanipulovaná nebo zfalšovaná data

mohou vést například k nesprávnému účtování, nesprávným dodávkám nebo vadným

produkcím. V posledních letech získává v souvislosti se ztrátou integrity na závažnosti i
problematika ztráty autenticity – tzn. případ, kdy jsou data přisouzena nesprávné osobě.

Kupříkladu mohou být platební příkazy nebo objednávky připsány k tíži nesprávné osoby

nebo může dojít manipulaci nezajištěných elektronických projevů vůle. Ztrátou
autenticity je kupříkladu i krádeže tzv. „digitální identity“.

65
66

Op. cit
Op. cit., str. 15
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6 Relevantní právní normy a standardy

Obtížnost přehledně znázornit celou škálu právních předpisů relevantních pro compliance

spočívá jednak v tom, že jednotlivé povinnosti jsou obsaženy v různých zdrojích – v

zákonech, vyhláškách, nařízeních, směrnicích a případně i ve specializovaných
předpisech vztahujících se pouze na určitá odvětví (např. bankovní sektor) a jednak v
jejich množství. Podle odhadů existuje celosvětově na 25.000 předpisů, týkajících se
compliance67.

Z tohoto důvodu bude v následující kapitole pojednáno pouze o výběru nejzásadnějších
zahraničních právních norem - zákonů (jako je SOX) a evropské právní úpravy

regulujících compliance, jejích dopadů na informační technologie korporace a způsobu

implementace do českého práva. Relevantní česká právní úprava (zejména ve vztahu
k autorskoprávní ochraně či ochraně osobních údajů) je uvedena též v jiných částech
práce.

6.1 Informační a kontrolní systémy na bázi informačních technologií
Ještě, než se budeme jednotlivým předpisům věnovat, je nutná alespoň krátká poznámka
k jejich společným jmenovatelům, kterými jsou informační a kontrolní systémy.

Jedním z nejdůležitějších aspektů a úkolů IT compliance je dodržení zákonných
požadavků kladených na informační a dokumentační povinnosti prostřednictvím IT. Z

pohledu korporace je jak z hospodářského, tak z firemního hlediska zásadním

požadavkem, aby informační technologie, které korporace využívá, byly schopny nejen
rozpoznat rizika, která korporaci hrozí (různé viry, hacking apod.), ale zároveň umožnily
i zobrazení a zachycení různých obchodních událostí a případů. Takto získané a

shromážděné informace následně tvoří bázi, na jejímž základě jsou vedením firmy

67

Op. cit.
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tvořena a uskutečňována zásadní rozhodnutí. Je i z pohledu zákonodárce nezbytné, aby
tyto procesy podléhaly efektivní kontrole68.

Interním kontrolním systémem se rozumí kontroly, opatření a nařízení, které jsou na sebe
vzájemně tak napojeny a navázány, aby mohly plnit následující úkoly:
-

zajištění a ochranu majetku a informací před ztrátami všeho druhu

-

podpora firemní efektivity skrze analýzu a vyhodnocení předložených záznamů a

-

předkládání úplných, přesných, vyčerpávajících a včasných záznamů
podpora dodržování předepsané firemní politiky.69

6.2 Sarbanes Oxley Act
Za počátek diskusí ohledně compliance v celosvětovém měřítku se považuje schválení

zákona Sarbanes Oxley Act70(SOX), který byl přijat jako reakce na v úvodu popsané
události. Tento zákon má za cíl zlepšit transparentnost a přesnost účetních výkazů

zejména změnami regulace auditu, účetnictví a struktury a činnosti manažerských rad
(řídících orgánů firem).

Současně byla ustavena Dozorová rada pro účetnictví veřejných korporací (Public

Company Accounting Oversight Board), jejímž úkolem je především stanovení účetních
a auditorských standardů.

K hlavním principům Sarbanes Oxley Act patří zajištění nezávislosti auditorů, včetně

výborů, které je jmenují a odvolávají. Podrobné kontrole podléhají rovněž samotné

auditorské firmy, které jsou monitorovány z pohledu svých příjmů a kariérního postupu

RATH Michael, Rechtliche Aspekte von IT-Compliance, in WECKER Georg a VAN LAAK Hendrik
(HRSG.). Compliance in der Unternehmerpraxis: Grundlagen, Organisation und Umsetzung. 1. vydání
Wiesbaden: Gabler, 2008. ISBN 9783834909718, str. 204
69
BREITHAUPT Joachim, Branchenspezifische Aspekte - Banken, in REINHARD, Tim, Lorenz POHL a
Hans-Christoph CAPELLARO. IT-Sicherheit und Recht: Rechtliche und technische-organisatorische
Aspekte für Unternehmen. 1. vydání. Berlin: Schmidt, 2007. ISBN 978-350-3100-378, str. 328
70
Sarbanes Oxley Act se nechali inspirovat zákonodárci po celém světě; za všechny lze jmenovat například
Japanese Financial Instruments and Exchange Law, zkráceně též J-SOX
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svých zaměstnanců. Účelem těchto kontrol je eliminovat situace, kdy auditor vzhledem k

zaměstnanecké politice auditorské firmy a ve snaze o udržení si klienta neinformuje o
případných neshodách v účetních bilancích auditované firmy. Finanční zprávy, struktura
vnitřní kontroly a proces zveřejňování informací podstatných pro investory podléhají

kontrole výkonných ředitelů auditované korporace71. A právě zde klade SOX na IT
značné požadavky, zejména na zavedení a provozování interního kontrolního a

informačního systému, archivaci obchodní korespondence a komunikace, včetně

komunikace elektronické72, která musí být kdykoliv k libovolnému časovému okamžiku
doložitelná.

Zmiňujeme-li ovšem Sarbanes Oxley Act, musíme mít stále na paměti, že se jedná o
předpis platný pro korporace evidované na americké burze a jejich dceřiné korporace.

Přesto se stává celosvětovým trendem, že především velké korporace ve smluvních
vztazích s jinými korporacemi plnění povinností vycházejících původně ze SOX
požadují.

Paragraf 802 SOX ukládá pro případ zničení nebo pozměnění dokumentů, které jsou
předurčeny k archivování, drakonické tresty (až 20 let odnětí svobody)

73.

Také další

americké zákony, jako jsou HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
nebo Tread Act se mohou vztahovat na české firmy s pobočkami na území USA.

Ustanovení paragrafu 404 SOX obsahuje výslovná ustanovení ohledně opatření, která

mají být uskutečněna v souvislosti se zřízením efektivního interního kontrolního systému

KÚDELKOVÁ, Michaela. Corporate Governance - Správa a řízení společností [online]. Ministerstvo
průmyslu a obchodu, 2006, [cit. 2009-04-03]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument2566.html
72
Sec. 802(a)(2) "The Securities and Exchange Commission shall promulgate, within 180 days, such rules
and regulations, as are reasonably necessary, relating to the retention of relevant records such as
workpapers, documents that form the basis of an audit or review, memoranda, correspondence,
communications, other documents, and records (including electronic records) which are created, sent, or
received in connection with an audit or review and contain conclusions, opinions, analyses, or financial
data relating to such an audit or review.
73
Sec. 802(a) "Whoever knowingly alters, destroys, mutilates, conceals, covers up, falsifies, or makes a
false entry in any record, document, or tangible object with the intent to impede, obstruct, or influence the
investigation or proper administration of any matter within the jurisdiction of any department or agency of
the United States or any case filed under title 11, or in relation to or contemplation of any such matter or
case, shall be fined under this title, imprisoned not more than 20 years, or both."
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(Management Assessment of Internal Controls). Výroční zpráva každé korporace
evidované u Securities and Exchange Commission (SEC) proto musí obsahovat zprávu
odpovědného managementu (Internal Control Report) o stavu takovéhoto kontrolního

systému, ve které se management musí mimo jiné vyjádřit k efektivitě zavedených
kontrolních opatření. Toto vyjádření dále musí být v souladu s paragrafem 302 SOX v
rámci tzv. „Certification“ potvrzeno vedením korporace.

Za účelem konkretizace ustanovení SOX vyvinulo Commitee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission (COSO)74 rámcový koncept, jehož
implementace je za účelem compliance se SOX Securities and Exchange Commission
doporučována. Dalším standardem, který je v této souvislosti jmenován, je CobiT

(Control Objectives for Information and Related Technology)75 který je od COSO
odvozen. K právní relevanci standardů viz dále.
6.2.1 Klíčové principy SOXu:

Hlavním záměrem SOXu je uklidnit akcionáře a ujistit je, že jejich investice je chráněna

před skandalizací, podvodem a následným znehodnocením. Za tímto účelem byl SOX
sepsán v duchu tří základních principů76:
 Integrita

Integrita je tu míněna ve dvojím smyslu. Jednak je pro korporace zásadně nezbytné, aby
její investoři měli důvěru v její morální a profesionální standardy. Cílem předpisu je
pomoci investorům zapomenout na dřívější nekalé praktiky a získat ztracenou důvěru.

Integrita je zde chápána jako integrita finančních záznamů prostřednictvím uceleného a

reprezentativního znázornění finančních záznamů. SOX si klade za cíl zamezit

Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, podrobné informace dostupné z
www.coso.org
75
Dostupné
z
http://www.isaca.org/Content/NavigationMenu/Members_and_Leaders1/COBIT6/Obtain_COBIT/Obtain
_COBIT.htm
76
ANAND Sanjay, Sarbanes-Oxley Act in TARANTINO, Anthony. Governance, risk, and compliance
handbook: technology, finance, environmental, and international guidance and best practices. Hoboken,
N.J.: John Wiley & Sons, 2008, liii, 972 p. ISBN 047009589x , str. 946
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předkládání chybných a manipulovaných finančních informací, požadováním doložení
všech relevantních finančních informací od korporací, nepřipouštějící žádné výjimky.
 Spolehlivost

Kromě integrity dat si klade SOX za cíl zajistit, aby předkládané informace byly
spolehlivé a přesné. V minulosti bylo přenecháno korporacím, jakou úroveň bezpečnosti

si zvolí. Pro investory bylo proto takřka nemožné zjistit, či porovnat míru přijatých
bezpečnostních opatření proti manipulovatelnosti dat, na nichž se účetní závěrky
zakládají, jednotlivých korporací mezi sebou. Stanovením standardu, který je aplikován
na všechny subjekty stejně, si SOX klade za cíl vytvořit systém, který korupční chování

identifikuje a takovému chování zamezí. Přispěje tím i uklidnění investorů ujištěním, že
jsou podniknuta bezpečnostní opatření na ochranu přesnosti (accuracy) informací, kterým
se investorům dostává, a tím i ochrana jejich investic.
 Přičitatelnost (Accountability)

Jedním z hlavních témat již zmiňovaných korporátních skandálů byla neuchopitelná

povaha odpovědné strany. SOX se snaží tomuto jednání předcházet tím, že zajišťuje, aby
za každý podvodný nebo zavádějící materiál, který investor od korporace obdrží, byla

stanovena osoba nebo osoby, které za takovýto materiál přímo zodpovídají. Motivací
tohoto principu je eliminovat pojetí korporace jako anonymního společenství a

prezentovat jak veřejnosti, tak korporacím samým jasné určení, která pozice v korporaci
je zodpovědná za které informace a úkony s nimi spojené.

6.2.2

Výhody SOX compliance

Ustanovení SOXu slouží korporacím, ať již jsou jeho plněním povinovány či ne, jednak
jako investice do budoucnosti a jednak jako určitý standard, který korporacím pomůže

zlepšit firemní organizaci a umožní lepší přehled o firemních financích. Mezi hlavní
benefity compliance s předpisy SOX patří77:

77

Op. cit., str. 951
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 Podpora organizace a zavedení opatření

Mnoho korporací sice uznává význam zavedení interních opatření, nicméně nepřičítá
zavedením takovýchto opatření takovou důležitost, jaká jim náleží. Nařízením ustanovení

těchto opatření SOX nutí korporace vyhodnotit prováděné operace a zřídit obsáhlý

katalog příslušných opatření. Výsledkem má být možnost větší kontroly všech aspektů
probíhajících operací ze strany vedení korporace, revizních orgánů a managementu,
stejně jako zvýšení produktivity a minimalizace rizik.

 Podpora přehodnocení a sledování současných opatření

V rámci snahy být compliant s předpisy SOXu, korporace musí ohodnotit a přehodnotit

své současné kontrolní mechanismy. Skrze toto přehodnocení mohou korporace
identifikovat opatření, která jsou buď neúčinná, aplikovaná nesprávně, nebo zastaralá.
Kombinace přehodnocení opatření, která korporace již aplikovaly a opatření nových jim
umožní vytvořit obsáhlý rámec kontrolních opatření při současném snížení a zefektivnění
nákladů.

 Organizovanější účetní uzávěrka

Vzhledem k tomu, že SOX compliance nutí korporace vytvářet a integrovat systémy pro

organizaci dokumentů, podporuje tím zároveň neustálou aktualizaci finančních záznamů
a jejich snadnou dostupnost. Tato zvýšená pozornost a kontrola při spravování finančních
dat umožňuje větší efektivitu a lepší organizaci během roční účetní uzávěrky korporací a
tím snížení nákladů i času věnovaných kompletizaci účetních závěrek.
 Ochrana před podvodem

Konečně, jedním z největších přínosů SOXu jsou přímo formulované požadavky mající
přímo za cíl ochranu před podvodem. Zvýšená bezpečnost a ochrana před podvodem tak,

jak jsou vyžadovány v SOX, působí v korporacích preventivně proti sdílení osudu
korporací jako Enron a podobných, které čelily mediálním skandálům majícím za
následek jejich krach.
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6.3 EuroSOX
Zatímco se ve Spojených státech účetní skandály postaraly o značnou publicitu a vedly k
urychlenému přijetí Sarbanes Oxley Act, majícímu, kromě již uvedeného, za úkol postavit
neetické chování mimo zákon78, v Evropě bylo tempo v tomto ohledu pomalejší.

Stejně jako v jiných částech světa i v Evropě se začala již dříve obracet pozornost ke

corporate governance. To dokazuje i fakt, že ke konci devadesátých let bylo v
jednotlivých zemích přijato na 30 kodexů corporate compliance (v České republice byl

Ministerstvem financí v únoru roku 2001 vypracován „…soubor standardů nejlepší
praxe…“79 Kodex správy a řízení společnosti). Nicméně až v roce 2006 se Evropská
komise odhodlala k přijetí směrnice o auditu 2006/43/EC a novely 4. a 7. směrnice o
účetních závěrkách 2006/46/EC, které bývají někdy souhrnně označovány jako
EuroSOX, vzhledem k podobným požadavkům na transparentnost a corporate
governance jako v případě SOXu.

Obě směrnice měly být do národního práva transponovány do konce roku 2008 (v České
republice byly implementovány již k 1. 1. 2008 vyhláškou č. 349/2007 Sb., kterou se

mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a

vyhláškou 350/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění
pozdějších předpisů).

CASPER, Carsten. SOX and „EuroSOX“ are as Similar as They Are Different [online]. Gartner Research
[cit. 2010-11-29]. Dostupné z: http://www.gartner.com ID Number: G00155812
79
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správy
a
řízení
společnosti
[online]
[cit.
2010-11-29],
dostupné
z
http://www.mfcr.cz/cs/archiv/transformacni-instituce/agenda-byvaleho-fnm/sprava-majetku/kodexspravy-a-rizeni-spolecnosti-corpor/kodex-spravy-a-rizeni-spolecnosti-zaloze-14620
78
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6.4 Basel II80
Dalším významným předpisem týkajícím se compliance představuje Basel II. Cílovou

skupinu směrnice Basel II představuje především bankovní sektor, nicméně vzhledem k
jejímu dopadu na poskytování úvěru korporacím, má tento předpis vliv na daleko širší
skupinu adresátů. Basel II ještě více zdůrazňuje roli informačních systémů ve korporacích
a obzvláště klade důraz na jejich bezpečnost.

S účinností od 1. ledna 2007 schválil Basilejský výbor pro bankovní dohled nové předpisy

ohledně vlastního jmění úvěrových institutů, které mají bezprostřední vliv na chování
poskytovatelů úvěrů vůči korporacím žádajícím o úvěr. Pravidla Basel II jsou novým
standardem pro měření a řízení rizik v bankách a pro stanovení minimální hodnoty

vlastního kapitálu, kterou musí banky udržovat na pokrytí těchto rizik 81. Tento předpis
nabyl v souvislosti s evropskou finanční krizí ještě více na aktuálnosti, neboť cílem tohoto
předpisu je snížit potenciální riziko insolvence v bankovním sektoru prostřednictvím

vázání vlastního jmění na míru rizikovosti poskytovaného kreditu82. Z tohoto důvodu je
výše poskytovaného úvěru závislá na tzv. prověrce solventnosti, která zohledňuje nejen
čísla účetních závěrek (tzv. hard facts), ale i hodnocení interních systémů řízení rizik (tzv.
soft facts).

Tyto systémy řízení rizik slouží především k včasnému rozpoznání procesů a událostí,

které mohou ohrožovat vývoj a existenci korporace a k následnému přijmutí vhodných
opatření, které mají za úkol takovýmto rizikům zabránit. Vzhledem k tomu, že dnes je
prakticky každá korporace závislá na funkčnosti informačních technologií, které využívá,

jsou v rámci systému řízení rizik pravidelně vyhodnocovány i informační systémy
korporace a jejich zajištění (backup, patch management atd.). K pozitivnímu hodnocení
soft facts (tj. struktura vedení korporace, zejména požadavek existence dozorčí rady;

Bankovní směrnice Evropské unie 2000/12/EG (dále jen Basel II)
Pravidla Basel II a malé a střední podniky, publikováno na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
[online] [cit. 2010-09-09], dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-strednipodnikani/pravidla-basel-ii-a-msp/1000503/36697/
82
REINHARD, Tim, Lorenz POHL a Hans-Christoph CAPELLARO. IT-Sicherheit und Recht: Rechtliche
und technische-organisatorische Aspekte für Unternehmen. 1. vydání. Berlin: Schmidt, 2007. ISBN 978350-3100-378., str. 37
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controlling – zřízení funkce controllera; koncept podnikání – zejména realistické

strategické plánování; pozice na trhu – například existence vyváženého produktového
portfolia, míra závislosti na jediném dodavateli/zákazníkovi; produkce – neomezené

využití vlastních patentů a licencí, provádění bezpečnostních auditů) je proto nezbytné,

aby žadatel o úvěr poskytovateli úvěru jednoznačně prokázal, že provozuje funkční
systém rizik, který zaručuje i bezpečnost informačních technologií.

Pro úplnost je potřeba zmínit, že Basel II byl v prosinci roku 2010 doplněn ještě o

ustanovení standardu Basel III83, který se ovšem na rozdíl od Basel II zabývá, stručně
řečeno, nakládáním s vlastním kapitálem bank. Ustanovení Basel II regulující rizika a
v tomto smyslu i IT compliance, zůstávají ovšem nadále v platnosti.

6.5 Směrnice EU č. 2004/39/EC o trzích finančních nástrojů (Markets in
Financial Instruments Directive)
Směrnice EU o trzích finančních nástrojů (dále též jen MiFID) byla přijata za účelem
harmonizace poskytování investičních služeb v rámci třiceti členů Evropského
hospodářského společenství (27 států EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko). MiFID,

který byl přijat v souladu s Akčním plánem finančních služeb Evropské komise, si klade

za cíl jednak ochranu investorů a integrity trhu skrze sjednocení požadavků na činnost
certifikovaných poskytovatelů služeb a dále podporu férovosti, transparentnosti,
efektivnosti a integrace finančních trhů.84

K provedení této směrnice byly 25. června 2012 vydány Obecné pokyny k určitým

aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance85. Přičemž účelem těchto
obecných pokynů je vyjasnit uplatňování určitých aspektů požadavků směrnice MiFID

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system [online]. Basel
Comitee on Banking Supervision [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
84
Markets in Financial Instruments Directive [online]. [cit. 2015-11-12]. Dostupné z:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_genera
l_framework/l24036e_de.htm
85
Markets in Financial Instruments Directive [online]. Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků
směrnice
MiFID
na
funkci
compliance
[cit.
2015-11-12].
Dostupné
z:
https://www.esma.europa.eu/node/61212
83
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na funkci compliance s cílem zajistit společné, jednotné a důsledné uplatňování článku
13 směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), článku 6 prováděcí směrnice MiFID a
příslušných souvisejících ustanovení.

6.6 Standardy
Dle názoru Nejvyššího správního soudu „existuje v oblasti bezpečnostních opatření
k ochraně majetku obecně a při nakládání s osobními údaji, resp. jejich ochraně zvláště,
určitý soubor bezpečnostních opatření považovaný za standard, aniž by musel být

v zákoně výslovně vymezen.“86 S rostoucím významem IT v korporacích a především se
stále častějším užíváním internetu se z technického a organizačního hlediska nabízí
otázka, co vše musí být podniknuto, aby bylo možno zabránit případným rizikům z těchto
činností plynoucích. Za tímto účelem se vyvinuly různé standardy, které nabízejí pomoc

při rozličných problémových konstelacích, především při minimalizaci individuálních
rizik, která té které korporaci hrozí.

Vzhledem k tomu, že se korporace mohou nechat na základě různých standardů

certifikovat87, představují tyto standardy nejen propracované systémy ochranných

opatření, ale působí také (vzhledem různým mediálně známým kauzám88 a jejich
škodlivým dopadům na důvěryhodnost, spolehlivost a image korporace) jako reklama
sloužící k získání důvěry obchodních partnerů a zákazníků89.

Z právního hlediska zatím chybí potřebná judikatura, která by vyjasnila právní relevanci
jednotlivých standardů i jejich používání obecně. Standardy nemají právně závazný
charakter, nelze z nich odvodit žádnou povinnost něco konat, nebo se něčeho zdržet.

Pouhá skutečnost, že se korporace nedržela doporučení obsažených v tom kterém
standardu, nevede k právním následkům (maximálně ke ztrátě certifikace).

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.5.2006, č.j. 3 As 21/2005 - 105
Certifikáty např. dle CoBit nebo COSO
88
Za nejznámější lze jmenovat kauzy ve spojitosti se korporacemi Ahold, nebo Parmalat. Z poslední doby
skandál sledování zaměstnanců společnosti Deutsche Bahn
89
REINHARD, Tim, Lorenz POHL a Hans-Christoph CAPELLARO. IT-Sicherheit und Recht: Rechtliche
und technische-organisatorische Aspekte für Unternehmen. 1. vydání. Berlin: Schmidt, 2007. ISBN 978350-3100-378., str. 37
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Avšak především při otázkách právní odpovědnosti mohou nabýt standardy na významu.

V případě, kdy kvůli chybnému zacházení nebo nastavení informačních technologií

vznikne třetímu škoda, může být při řešení otázky, zdali bylo jednáno s péčí řádného
hospodáře (v případech, kdy je tato povinnost stanovena zákonem, viz. výše), přihlédnuto
právě k (ne)existenci těchto standardů.

Z pohledu compliance mají standardy ještě další mimořádný význam.

Implementace mezinárodně uznávaných standardů je mimořádně přínosná a důležitá u

mezinárodně činných organizací, které se potýkají s celou řadou komplexních problémů
způsobených nutností být v souladu s právními a jinými relevantními řády všech zemí,
na jejichž území svoji činnost vyvíjí. Implementací mezinárodních standardů, které
zpravidla představují sbírku různých „best practices“ a národních standardů, korporace
do jisté míry minimalizuje riziko „noncompliance“ s právním řádem té které země.

Kromě toho je pravděpodobné (jak již bylo řečeno – tato problematika zatím zůstává

soudy nevyjasněna), že důsledná implementace relevantního standardu by v případě

nutnosti prokázat, že korporace byla v této souvislost spravována s péčí řádného
hospodáře, vedení korporace podstatně ulehčila situaci.

Za nejdůležitější standardy je možno jmenovat již zmíněný CoBIT, dále ITIL (IT

Infrastructure Library)90, CC (Common Criteria)91 a BS (British Standard of British
Department of Trade and Industry a jeho zinternacionalizovaná forma) 7799-1/ISO 17799
respektive BS 7799-2/ISO 27001 standard lze najít pod označením ČSN 7799-3:2006
Systém managementu a bezpečnosti informací92.

Zmiňme na tomto místě alespoň stručně ty nejdůležitější.

Dostupné z http://www.itil-officialsite.com/home/home.asp
Dostupné z http://www.commoncriteriaportal.org/thecc.html
92
Dostupné z http://csnonline.unmz.cz/default.aspx
90
91
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6.6.1 CobiT (Control Objectives for Information and related Technology)

COBIT byl vyvinut jako všeobecně přijímaný standard pro správné postupy řízení,
kontroly a auditu informačních technologií.

Řízení a správa podniku, jako systém, kterým je organizace vedena a kontrolována
(Enterprise Governance) a řízení a správa podnikové informatiky, jako systém, kterým je
IT v organizaci vedeno a kontrolováno (IT Governance), jsou podle COBIT vzájemně
podmíněné systémy93.

Dle COBIT by měly informace, které IT poskytuje, splňovat těchto 7 kritérií:

1) důvěrnost (confidentiality) – požadavky zahrnující oblast ochrany důležitých
informací proti neautorizovanému použití (prozrazení);

2) integrita (integrity) – požadavky týkající se přesnosti a kompletnosti informace ve
vztahu k požadavkům podnikání a jeho očekáváním;

3) dostupnost (availability) – požadavky vztahující se k dostupnosti informace pro
podnikání (nyní, ale i v budoucnosti). A dále požadavky na ochranu potřebných zdrojů
(např. datových, technologických);

4) efektivita/účelnost/účinnost (effectiveness) – požadavky na včasné doručování
relevantních informací ve správném, konzistentním a použitelném tvaru;

5) hospodárnost (efficiency) – požadavky na zpracování informací (nejekonomičtějším a
nejproduktivnějším
informatiky;

způsobem)

prostřednictvím

optimálního

využívání

zdrojů

6) soulad (compliance) – požadavky týkající se udržování souladu se zákony, regulacemi,

směrnicemi a kontraktačními podmínkami, které se týkají procesů podnikání (hlavních
podnikových procesů);

COBIT – kontrolní rámec pro IT Governance [online]. www.itil.cz [cit. 2010-09-10]. Dostupné z:
http://www.itil.cz/index.php?id=929
93
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7) spolehlivost (reliability) – požadavky vztahující se k přínosu informace pro
rozhodování manažerů.

Splnit tato kritéria je však možné pouze v okamžiku, kdy IT disponuje potřebnými zdroji

a má zavedené odpovídající procesy94. Jak vyplývá z výše uvedeného výkladu o
informační bezpečnosti, jsou některá z uvedených kritérií obsažena v dokumentu Národní
strategie informační bezpečnosti ČR z roku 2005.

6.6.2 ITIL (Information Infrastructure Library)

ITIL představuje světově nejrozšířenější a nejakceptovanější standard pro řízení služeb

IT (Information Technology Services Management), vývoj informačních technologií a IT
operací. Poskytuje praktický rámec pro identifikaci, plánování, poskytování a podporu
služeb IT; za tímto účelem obsahuje sadu konceptů a nejlepších praxí95.

ITIL poskytuje detailní popis řady důležitých IT praxí a dále vyčerpávající kontrolní

tabulky, úkoly a procesy rozdělené dle tématu do pěti knih, ze kterých ITIL sestává:

Strategie služeb (Service Strategy), Design služeb (Service Design), Změna služeb
(Service Transition), Provoz služeb (Service Operation) a Kontinuální zlepšování služeb
(Continual Service Improvement)96.

7 Ochrana osobních údajů

Problematika ochrany osobních údajů je velmi dobrý příklad potřebnosti a nutnosti
zavedení IT compliance. Ochrana osobních údajů je totiž zásadním institutem, se kterým
se musí firemní IT (nejen) v rámci compliance vypořádat.

ITIL tajemství zbavený [online]. www.cleverandsmart.cz [cit. 2010-10-30]. Dostupné z:
http://www.cleverandsmart.cz/itil-tajemstvi-zbaveny/
95
An Introductory Overview of ITIL® V3, A high-level overview of the IT Infrastructure Library, The UK
Chapter of the it SMF, 2007, str. 2
96
Op. cit., str. 9
94
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Základním právním předpisem, upravujícím ochranu osobních údajů, je, jak již uvedeno,

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZOOÚ“ nebo „zákon o ochraně osobních údajů“), implementujícím směrnici
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dle
ustanovení § 4 tohoto zákona je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného

nebo určitelného subjektu údajů, tzn. takové informace, jestliže je na jejich základě
možné subjekt údajů přímo, či nepřímo identifikovat. Dále ZOOÚ v ustanovení § 4 písm.

b) klasifikuje i tzv. citlivé údaje, tedy takové údaje, které vypovídají o národnostním,

rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu nebo sexuálním

životě subjektu údajů. Osoba je určena nebo určitelná, pokud lze pomocí jednoho nebo
více osobních údajů určit její identitu.

Dle zákona o ochraně osobních údajů se jedná zejména o jejich zpracování,

shromažďování, uchovávání, blokování a likvidaci ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) až
i) ZOOÚ.

7.1 Ustanovení § 13 Zákon o ochraně osobních údajů
Z pohledu IT compliance se v případě zákona o ochraně osobních údajů a zvláště pak

v případě jeho § 13 ZOOÚ97 jedná o ukázku požadavku nepřímého souladu IT s právními
předpisy, jakožto součásti firemní infrastruktury. Citované ustanovení nezmiňuje IT
přímo, ani nestanovuje, jakým způsobem je možno uvedených požadavků dosáhnout,

nicméně zpravidla bude proveditelné pouze za takové konfigurace firemní IT, která
zabezpečí možnost zohlednění, posouzení a podchycení rizik uvedených v § 13 odst. 3 a
4 zmiňovaného zákona.

§ 13 odst. 1: Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních
údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
97
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Ustanovení § 13 zákona o ochraně osobních údajů je tak nejlepším příkladem situace, ve

které zákonodárce na jedné straně sice zjevně předpokládá plnění zákonných požadavků

pomocí IT (jelikož k plnění většiny požadavků § 13 není alternativa), zároveň však
ponechává subjekty těchto povinností v naprosté nejistotě, jak tyto požadavky splnit

takovým způsobem, aby si subjekty mohly být jisté, že jejich provedení je v souladu se

zákonem. Je samozřejmě možné, že účelem vyhýbání se jakékoliv konkrétnější formulaci
řešení je snaha o naplnění požadavku obecnosti zákonné normy. Pak se ale neobejdeme
bez autoritativního výkladu.

Taková iniciativa by příslušela a byla by vhodná minimálně ze strany Úřadu pro ochranu
osobních údajů (dále jen „Úřad“), který se i vcelku pravidelně k aktuálním otázkám na
svých internetových stránkách vyjadřuje98.

Neznamená to, že by se Úřad na zmiňovaných stránkách vyhýbal problematice § 13
ZOOÚ úplně. Avšak ve svých pojednáních na toto téma se Úřad omezuje pouze na

konstatování, že „….uvedení bezpečnostních opatření v život tak, aby plnila svůj smysl a
účel, nelze jiným způsobem, než jejich přijetím a provedením, přičemž tyto dva pojmy dle
názoru správního orgánu současně plně pokrývají a vystihují všechny možné způsoby
naplnění účelu bezpečnostních opatření; jinými slovy, s bezpečnostními opatřeními nelze
dělat nic jiného, než je přijmout a provést.99“

Ani Úřad tedy subjektům nepodává pomocnou ruku, co se konkrétního způsobu plnění
povinností uložených zákonem týče. Fyzické i právnické osoby tak musí přijmout taková

opatření, o kterých předpokládají, že jimi budou splněny požadavky § 13 ZOOÚ, aniž
mají jistotu, že Úřad shledá taková opatření, jako dostačují. Zvláště pak, vychází-li Úřad

z premisy, že „vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno požadovat, neznamená

Odborná literatura sice uvádí, že „Úřad nemůže vydat standardy specifikující minimální požadavky, které
považuje za nutné k naplnění povinnosti podle § 13 odst. 1 ZOOÚ, neboť nedisponuje potřebnou
kompetencí k přijetí takových standardů.“ (BARTÍK, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s
komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 383 s., ISBN 978-80-7263-613-6, str. 163), nicméně mu dle
autorčina názoru nic nebrání ve vydání doporučení, či pouhém poukázání na takový standard.
99
Názory Úřadu; Z rozhodovací činnosti Úřadu; Povinnost zabezpečit osobní údaje, zproštění
odpovědnosti
[online]
[cit.
2010-09-18],
dostupné
z
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=1760&n=povinnost%2Dzabezpecit%2
Dosobni%2Dudaje%2Dzprosteni%2Dodpovednosti
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jakékoliv úsilí, které správce vynaloží, ale musí se ve vztahu ke každému, konkrétně
posuzovanému případu, jednat o úsilí maximálně možné, které je správce objektivně

schopen vynaložit (zákon používá kritérium veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, a

nikoliv např. spravedlivě požadovat, požadovat s ohledem na poměry atp.) “100. Přičemž,
jak uvedeno výše, dle názoru Nejvyššího správního soudu „existuje v oblasti
bezpečnostních opatření k ochraně majetku obecně a při nakládání s osobními údaji,

resp. jejich ochraně zvláště, určitý soubor bezpečnostních opatření považovaný za
standard, aniž by musel být v zákoně výslovně vymezen“.

Pro úplnost je třeba říci, že tuto premisu nesdílí odborná literatura, které se naopak

přiklání k názoru, že rámec pro řádné plnění povinnosti přijmout bezpečnostní opatření
je určován především prostředky a způsobem zpracování osobních údajů, které
z vlastního rozhodnutí určuje správce, a to na základě jeho vlastních lidských, finančních,
prostorových a jiných možností101.

Nejvyšší správní soud v této souvislosti pouze lakonicky konstatuje, že „...užitá dikce
(rozuměj § 13 odst. 1 ZOOÚ) klade na správce a zpracovatele v jistém smyslu vyšší

nároky, když způsob a prostředky zabezpečení osobních údajů ponechává na jednu stranu
na jejich vlastní úvaze, na druhou stranu za nesplnění předmětné povinnosti hrozí
poměrně vysokými sankcemi.“102

Těmito sankcemi je myšlena pokuta dle § 45 a násl. ZOOÚ, a to až do výše 1 mil. Kč, 5
mil. Kč resp. 1 mil. Kč v závislosti na kvalifikaci dat, která byla správním deliktem
porušena. V závislosti na objemu podnikání právnické, respektive fyzické osoby může
mít tento správní delikt likvidační následky.

Tato situace je zcela neuspokojivá jednak z hlediska právní jistoty, jednak zejména

s ohledem na výši a povahu sankcí, které za nesplnění uložených povinností hrozí, jak o
tom bude pojednáno dále.

op. cit.. Úřad se odvolává na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 36/2007-59
BARTÍK, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 383
s., ISBN 978-80-7263-613-6 str. 159
102
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.5.2006, č.j. 3 As 21/2005 - 111
100
101
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Předkládaná rigorózní práce se zabývá právě tímto chybějícím článkem mezi (nejen)
zákonnými požadavky, respektive cíli takových požadavků na jedné straně a
předpokládaným, ale zcela opomíjeným způsobem realizace prostřednictvím výpočetní

techniky na straně druhé. Proto je z pohledu autorky právě na příkladu § 13 ZOOÚ
vhodné potřebu IT compliance demonstrovat a nastínit možná řešení prostřednictvím
inspirace od našich západních sousedů.

7.1.1 Historie ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů byl přijat, jak uvedeno výše, pod č. 101/2000 Sb. a
účinnosti nabyl 1. června 2000.

Novelou zákona č. 439/2004 Sb. z roku 2004 přibyl k § 13 ZOOÚ další odstavec
rozšiřující, respektive konkretizující povinnosti vyplývající z § 13 odst. 1 ZOOÚ

ukládající správci nebo zpracovateli povinnost zpracovat a dokumentovat přijatá a

provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu
se zákonem a jinými právními předpisy.

Doplnění § 13 v návaznosti na čl. 18 Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů103 sledovalo, aby v souladu
s odstavcem 1 a odstavcem 4 tohoto článku byla povinnost správce provedena tak, že

bude existovat jistá forma dokumentování provedených bezpečnostních opatření, která

by měla minimalizovat rizika spojená se zpracováváním osobních údajů104. Zákon o
ochraně osobních údajů tak v současné době stanoví obecnou povinnost zpracování a

103

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dostupné z http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:15:31995L0046:CS:PDF
104

Důvodová zpráva k zákonu č. 439/2004 Sb., Sněmovní tisk 508/0
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dokumentování bezpečnostních opatření a provedených technicko-organizačních
opatření k zajištění ochrany osobních údajů105.

V souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru byla přijata novela

zákona o ochraně osobních údajů č. 170/2007 Sb., jako reakce na Schengenskou
prováděcí úmluvu106, která požaduje, aby každý členský stát přijal vnitrostátní právní
předpisy pro zajištění alespoň takové úrovně ochrany dat, jakou vyžaduje Úmluva Rady

Evropy o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů ze dne

28. ledna 1981 a na ní navazující Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (87) 15 ze
dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti107.

Tím přibyly k § 13 odstavce 3 a 4 ZOOÚ, které ukládají správci nebo zpracovateli při
opatřeních k zabránění neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům a

jejich změně, zničení a ztrátě a dalších povinností dle § 13 odst. 1 posoudit rizika týkající
se:

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední
přístup k osobním údajům,

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům
pro jejich zpracování,

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje,

d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů má správce nebo zpracovatel
povinnost také:

BARTÍK, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 383
s., ISBN 978-80-7263-613-6. str. 161
106
Úmluva podepsaná 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou
Německo, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané
14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích
107
Úřad pro ochranu osobních údajů; Schengen; Zpracování osobních údajů v SIS; Pravidla zpracování
osobních
údajů,
[online]
[cit.
2010-09-18],
dostupné
z
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=3280&n=sis%2Dschengensky%2Di
nformacni%2Dsystem
105
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e) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly
pouze oprávněné osoby,

f) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná

zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím

oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění
zřízených výlučně pro tyto osoby,

g) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého
důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a

h) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

Zmíněné povinnosti platí pro subjekty od 1. září roku 2007. Uplynulá doba zřejmě však
nebyla dostatečně dlouhá, aby se již dalo hovořit o ustálené praxi, jak firmy v České
republice s těmito požadavky nakládají. Ani Úřad pro technickou normalizaci, metrologii

a státní zkušebnictví v současné době žádný standard k tomuto tématu neeviduje, ani
nepřipravuje.

7.1.2 Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz)

Z důvodů uvedených v předchozí kapitole je vhodné čerpat inspiraci u našich západních
sousedů, kde byly požadavky zmíněné směrnice implementovány novelou Spolkového
zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, dále jen „BDSG“) již v roce
2003. Ustanovení § 9 BDSG stanoví pod titulem technická a organizační opatření
povinnost úřadů a neúředních subjektů, které samy nebo na základě smlouvy zpracovávají

nebo využívají osobní údaje učinit taková žádoucí organizační a technická opatření,
kterými je zajištěno dodržování ustanovení tohoto zákona a zvláště pak požadavků

uvedených v příloze k tomuto zákonu. Této povinnosti pak subjekt nemusí dostát, bylo-li
by úsilí k tomu vynaložené nepřiměřené vzhledem k účelu ochrany sledovanému tímto
zákonem. 108

108

§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen
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Zmiňovanou přílohou je myšlena Příloha (Anlage) k BDSG.
7.1.2.1 Příloha k BDSG

V případě automatizovaného zpracování nebo využívání osobních údajů, musí být vnitřní

organizace příslušného úřadu, respektive korporace uspořádána tak, aby splňovala
zvláštní požadavky ochrany osobních údajů. Přitom musí být přijata vhodná opatření,
která s ohledem na druh osobních údajů nebo jejich kategorii zajistí:
1.

zabránění neoprávněným osobám v přístupu k zařízení pro zpracování nebo užívání

2.

zabránění neoprávněným osobám v užívání systémů pro automatizovaná zpracování

3.

zajištění, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná

osobních údajů (Zutrittskontrolle),

osobních údajů (Zugangskontrolle),

zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím

oprávnění těchto osob, a aby při zpracování, užívání a po uložení těchto dat bylo
4.

zabráněno neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování (Zugriffskontrolle)

zajištění, aby při elektronickém přenosu osobních údajů, během jejich přepravy, či

při ukládání na paměťové médium nedošlo k neoprávněnému čtení, kopírování,
pozměňování nebo odstranění a dále zajistit, aby bylo možno ověřit, a určit, kam má

směřovat předpokládané zprostředkování osobních údajů skrze zařízení pro přenos
5.

dat (Weitergabekontrolle),

zajištění možnosti následného určení a ověření, zda a kým byly osobní údaje
zaznamenány, pozměněny nebo odstraněny (Eingabekontrolle),

Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben,
verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die
erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der Anlage zu
diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.
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6.

smluvní zajištění, aby zpracování osobních údajů pověřeným zpracovatelem

7.

zajištění ochrany osobních údajů před jejich náhodným zničením, či ztrátou

8.

probíhalo výlučně v souladu s pokyny objednatele (Auftragskontrolle),
(Verfügbarkeitskontrolle),

smluvní zajištění, aby osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, byly
odděleně zpracovány.

Opatřením podle věty druhé č. 2 až 4 odpovídá především použití kódovacích procesů
odpovídajících současnému stavu vědy a techniky109.

Z uvedeného je zřejmé, že ač se česká a německá úprava v některých detailech provedení

směrnice č. 95/46/ES liší, je bez dalšího možné se německou úpravou, respektive
způsobem, jakým se německá státní správa s aplikací výše zmíněných povinností
vypořádává, inspirovat.

Při uvedení těchto požadavků do praxe hraje klíčovou roli Spolkový úřad pro bezpečnost
informačních technologií. Spolkový úřad pro bezpečnost informačních technologií (dále

jen BSI) se sídlem v Bonnu byl založen k 1. 1. 1991 a spadá pod gesci Spolkového

ministerstva vnitra. Jedná se o nezávislý a nestranný úřad, jenž se zabývá otázkami
bezpečnosti informačních technologií v informační společnosti.

K jeho úkolům patří zejména zkoumání bezpečnostních rizik při používání informačních

technologií a vývoj příslušných bezpečnostních opatření, dále informuje o rizicích a

hrozbách plynoucích z nasazení informačních technologií a vývoj řešení pro tato rizika.
Toto se týká i přezkumu a hodnocení IT bezpečnosti IT systémů, včetně jejího vývoje, za

spolupráce s průmyslovým odvětvím. Konečně je úkolem BSI i analýza vývoje a trendů
informačních technologií110.

Dle vlastních údajů se jedná o úřad, který je v takovémto pojetí v Evropě jedinečný. 111

Tato ustanovení byla přijata v souvislosti s novelou BDSG implementující směrnici č. 95/46/ES dne 23.
5. 2001
110
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Organisationsübersicht des BSI, [online] [cit.
2010-10-15], dostupné z https://www.bsi.bund.de/cln_183/DE/DasBSI/Aufgaben/aufgaben_node.html
111
Op. cit.
109
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7.1.3 Katalogy základní ochrany IT (IT-Grundschutz)

Zásadním dokumentem, který BSI vydává, a který je mezinárodně uznáván jako
jedinečný návod, na jehož základě je možné dosáhnout certifikace dle ISO 27001, je ITGrundschutz Katalog (dále také „Katalogy základní ochrany IT“, nebo též „KZOIT“).

KZOIT reagují na skutečnost, že společně se stoupající závislostí na IT se zvyšují i

potenciální společenská rizika zapříčiněná výpadkem informačních technologií.
Vzhledem k tomu, že informační technologie jako takové nejsou prosty zranitelností,

existuje oprávněný zájem prostřednictvím IT zpracovávaná data a informace plánovat,
uskutečňovat a kontrolovat. Přitom je ovšem nezbytné soustředit se nejen na bezpečnost
IT systémů, ale zároveň i na otázky personální a organizační, neboť informační
bezpečnost není pouze otázkou použitých technologií. Bezpečnost pracovního prostředí,

spolehlivost služeb, správné zacházení s informacemi, které je potřeba chránit, jsou jen
některé z aspektů, které musí být v každém případě zohledněny112.

Katalogy IT-Grundschutz detailně popisují tato standardní bezpečnostní opatření, která

jsou relevantní takřka pro každý IT systém. Jejich obsahem jsou: standardní bezpečnostní

opatření pro typické procesy, aplikace a IT systémy s potřebou „normální“ ochrany
zabezpečení, představení paušálně předpokládaných hrozeb a rozsáhlý popis opatření,
sloužících jako návod řešení.

Doporučují standardizované bezpečnostní opatření pro typické pracovní a obchodní

procesy, aplikace a IT systémy. Cílem KZOIT je dosáhnout přiměřené ochrany všech
informací.

IT Grundschutz přitom sleduje jednotný koncept, prostřednictvím jehož vhodné
kombinace

organizačních,

personálních,

infrastrukturních

a

technických

standardizovaných bezpečnostních opatření je možno dosáhnout takové úrovně ochrany,
která je dostatečná k zabezpečení informací relevantních pro tu kterou korporaci.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Organisationsübersicht des BSI, [online] [cit.
2010-10-15],
dostupné
z
https://www.bsi.bund.de/cln_183/ContentBSI/grundschutz/kataloge/allgemein/einstieg/01001.html#1_2
112
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Kromě toho tvoří opatření obsažená v KZOIT základ nejen pro IT systémy a aplikace

vyžadující vyšší ochranu, ale zároveň poskytuje vysokou míru ochrany i na mnoha jiných
místech.

Aby bylo možno celou heterogenní oblast informačních technologií včetně prostředí

nasazení lépe strukturovat a připravit, je KZOIT vybudován na principu stavebních
kamenů. Jednotlivé stavební kameny představují typické procesy a oblasti, pro které je

charakteristické použití informačních technologií, jako je například řízení incidentů
(incident management), klient-server sítě, komunikační a aplikační komponenty113.

V případě opatření uvedených v KZOIT se jedná o mechanismy, jejichž aplikace na

úrovni nejvyššího stavu vědy a techniky je pro jednotlivé stavební kameny nezbytná, aby
bylo dosaženo přiměřené základní úrovně ochrany. Tato opatření, která jsou vyžadována

pro certifikaci podle ISO 27001 na základě IT Grundschutz přitom představují minimum

toho, co je nutno v každém případě prosadit, aby bylo dosaženo rozumné úrovně ochrany.

Obor informačních technologií je velice inovativní a rozvíjí se neustále dále, proto jsou
katalogy koncipovány tak, aby je bylo možno kdykoliv aktualizovat a rozšiřovat, což BSI
na základě podnětů uživatelů pravidelně činí.

BSI proto na základě podnětů uživatelů tyto katalogy neustále aktualizuje a rozšiřuje o
nová témata.

7.1.3.1 Princip stavby katalogů IT-Grundschutz

Aby bylo možno pochopit princip technického zajištění ochrany osobních dat, je nejprve

nezbytné ve zkratce popsat princip, na kterém jsou Katalogy základní ochrany IT
založeny. V této souvislosti je také nutno předeslat, že certifikace dle aktuálně všeobecně

nejuznávanějšího standardu ISO 27001, které je možné na základě implementace KZOIT

dosáhnout, je možná pouze ve vztahu k celkové implementaci KZOIT. To znamená, že
není možné certifikovat pouze procesy týkající se ochrany osobních údajů.

Princip stavby Katalogů základní ochrany IT je poměrně složitý, proto je pro snazší
orientaci v problematice uvedeno několik grafických znázornění.

113

Op. cit.
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Katalogy základní ochrany IT
Stavební kameny

Katalogy hrozeb

Katalogy opatření

B.1 Přesahující
aspekty
bezpečnosti IT

G.1 Vyšší moc

M.1
Infrastruktura

B.2 Bezpečnost
infrastruktury

G.2
Organizační
nedostatky

B.3 Bezpečnost
IT systémů

G.3 Lidská
pochybení

B.4 Bezpečnost v
síti

G.4 Technická
selhání

B.5 Bezpečnost
aplikací

G.5 Úmyslná
jednání

Graf č. 1 –Grafický přehled Katalogů základní ochrany114

M.2 Organizace
M.3 Personál
M.4 Hard- a
software
M.5 Komunikace
M.6 Opatření pro
případ nouze

7.1.4 Stavební kameny

Jak již bylo řečeno, KZOIT jsou vystavěny na principu stavebnice, to znamená, že
komplexní problematika informační bezpečnosti je rozdělena na katalogy. Katalogy

základní ochrany IT sestávají jak z již zmíněných Stavebních kamenů (Bausteine), tak
z Katalogů hrozeb (Gefährdungskataloge) a Katalogů opatření (Maßnahmenkataloge).

Pro potřeby této práce zpracováno dle KZOIT, inspirováno grafikou dostupnou na adrese
http://de.wikipedia.org/wiki/IT-Grundschutz-Kataloge
114
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Katalog stavebních kamenů představuje základní element KZOIT a skládá se, stejně jako
ostatní dva katalogy, z několika vrstev: přesahující aspekty IT, bezpečnost infrastruktury,
bezpečnost IT systémů, bezpečnost pohybu v síti a bezpečnost aplikací.

Tyto stavební kameny obsahují jednak krátký popis sledovaných komponent, doporučené
postupy a IT systémy včetně přehledu potenciálních hrozeb a doporučených opatření.

Rozčlenění na jednotlivé části má za cíl nejen utřídit zmiňovaný komplex z hlediska

logických souvislostí, ale zároveň se každá kapitola obrací na jinou pracovní pozici
v rámci korporace.

Stavební
kameny
Přesahující aspekty bezpečnosti IT
=

Management
Bezpečnost infrastruktury
=

Vlastní technika
Bezpečnost IT-systémů
=

Administrátoři a systémoví uživatelé
Bezpečnost sítí
=

Síťoví a systémoví administrátoři
Bezpečnost aplikací
=

Pracovníci zodpovědní za užívání IT
Graf č. 2-Grafické znázornění adresátů jednotlivých Stavebních kamenů dle KZOIT115

Pro potřeby této práce zpracováno dle KZOIT, inspirováno grafikou dostupnou na adrese
http://de.wikipedia.org/wiki/IT-Grundschutz-Kataloge
115
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Každý kámen je strukturován stejně: Po stručné charakterizaci předmětného kamene
následuje vylíčení potenciálních hrozeb, které lze typicky očekávat, včetně výčtu zdrojů
těchto hrozeb. Nezbytná opatření, která z těchto hrozeb vyplývají, jsou poté krátce
představeny vždy v souvislosti s příslušnou částí životního cyklu toho kterého kamene.
Životními cykly se v této souvislosti rozumí: plánování, obstarání, provedení, provoz,
vyřazení a opatření pro případ nouze (viz graf).

Takovéto potenciální ohrožení tvoří základ, ze kterého je generován specifický balíček
opatření z oblasti infrastruktury, personalistiky, organizace, hardwaru a softwaru,
komunikace a řízení incidentů.

Po tomto vylíčení následuje seznam zmiňovaných opatření, který je seřazen podle
struktury Katalogu opatření a jejich označení písmeny A, B, C, Z nebo W.

Opatření klasifikovaná jako A představují základní opatření, opatření B tato rozšiřují,

kategorii C tvoří taková opatření, jejichž provedení je nezbytné k dosažení certifikace
podle BSI-Standard, respektive dle ISO 27001. Opatření Z představují dodatečná
opatření, která se jako taková osvědčila v praxi. Konečně opatření s označením W jsou

tvořena dodatečnými informacemi, které přispívají k základnímu porozumění dané
problematiky116.

Jednotlivá opatření nebo hrozby představované v jednotlivých základních kamenech jsou
relevantní i pro jiné, částečně naprosto odlišné kameny. Právě z důvodu relevance jedné

hrozby, nebo jednoho opatření pro různé základní kameny (a jejich podsložky), jsou

KZOIT rozděleny na jednotlivé katalogy, ve kterých jsou jak stavební kameny, tak
potenciální hrozby a opatření označena příslušným písmenem a číslem, na který je pak
pouze odkazováno (viz. příklad níže).

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Organisationsübersicht des BSI, [online] [cit.
2010-10-17],
dostupné
z
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/allgemein/
einstieg/01001.html
116
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7.1.5 Katalog hrozeb

V návaznosti na Katalog stavebních kamenů se Katalog hrozeb podrobněji věnují

možným hrozbám IT systémů popsaným v prvním katalogu. I tento katalog je postaven
na stejném modelu, jako první katalog, tzn. modelu vrstev. Základními vrstvami jsou:

vyšší moc, organizační nedostatky, lidská pochybení, technická selhání a úmyslná jednání
(viz graf). Jednotlivé zdroje hrozeb jsou krátce popsány a doplněny příklady k jakým
škodám může na jejich základě dojít.

7.1.6 Katalog opatření

Katalog opatření shrnuje opatření nezbytná k prosazení základní ochrany. Katalog přitom
obsahuje pouze opatření, která jsou společná pro několik systémových komponent (tzn.,
existují-li opatření specifická pouze pro daný kámen, jsou popsána přímo v něm.

Takovýto případ tvoří částečně i opatření pro stavební kámen „Ochrana osobních údajů“,

jak o tom bude pojednáno dále). I zde existuje několik základních vrstev: infrastruktura,
organizace, personál, hardware/software, komunikace a opatření pro případ nouze.

V případě jednotlivých opatření jsou nejprve ustanoveny osoby zodpovědné za iniciaci a

dále osoby zodpovědné za provedení. Následuje popis opatření a kontrolní otázky, které
mají zajistit správné provedení.
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7.1.7 IT-Grundschutz a ochrana osobních údajů

Pro účely této práce je zásadně relevantní zejména stavební kámen
„Ochrana

osobních

údajů“,

spadající

„Přesahující aspekty bezpečnosti IT“.

pod kategorii

Jádrem a inspirací řešení problematiky nedostatečné právní
jistoty zajištění (splnění) požadavků ustanovení § 13 ZOOÚ
by mohla být činnost Spolkového úřadu pro bezpečnost
informačních technologií, v jejímž rámci byla vypracována
tabulka podrobně mapující, která opatření KZOIT obsluhují
požadavky Přílohy k BDSG, tak jak byla popsána výše.

Na základě takovéhoto popisu je pro korporaci i jiné

subjekty možné dle analýzy rizik konkrétního subjektu (zde

se opět promítá aspekt původnosti ve smyslu § 2 odst. 2 AZ)

konfigurovat počítačové programy a databáze splňující tyto
požadavky.

Pro lepší demonstraci výše zmiňované myšlenky propojení

B.1 Přesahující aspekty bezpečnosti
IT

B.1.0 Řízení bezpečnosti

B.1.1 Organizace
B.1.2 Personál
B.1.3 Řízení opatření pro případ
nouze

B.1.4. Koncepce zajištění dat
B.1.5 Ochrana osobních údajů

katalogů je na tomto místě vhodné uvést příklad:

G.6.7117 Ohrožení práv dotčených osob při zpracování osobních

……

Graf č. 3 – Grafický přehled
přesahujících
aspektů
bezpečnosti IT

údajů

Výkon práv dotčených osob vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů (například

právo na informace, na opravu, zablokování a výmaz informací) může být ze strany

zpracovatele osobních údajů z technických, či organizačních důvodů neoprávněně
omezen, či znemožněn. Dotčeným osobám je znemožněn výkon jejich práv také tehdy,
jestliže jsou jim poskytnuty neúplné informace.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Schicht übergreifende Aspekte – Datenschutz, B
1.5
Datenschutz,
[online]
[cit.
2010-10-17],
dostupné
z
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/baust/b01/
b01005.html?nn=6604926
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Příklad:
-

-

Zákazník si přeje opravu údajů, které o něm byly uloženy. Příslušná osoba mu
poskytne informaci, že taková oprava by byla spojena s přílišným úsilím nebo je
technicky neproveditelná.

Zodpovědná osoba poskytne neúplnou nebo neaktuální informaci ohledně
uložených údajů dotyčné osoby

Dle pomocné tabulky publikované na stránkách BSI odpovídá této hrozbě mimo jiné toto
opatření:

M 7.13 Dokumentace přípustnosti z hlediska ochrany osobních údajů
Zodpovědný za iniciaci: vedoucí pracovník IT

Zodpovědný za provedení: pověřený odborný pracovník

Před nasazením softwaru nebo hardwaru ke zpracování osobních údajů by tyto měly být
s ohledem na účel jejich zamýšleného užití zkoumány z hlediska jejich přípustnosti ve

vztahu ke zpracování osobních údajů. Tyto požadavky jsou velmi rozdílné případ od
případu, respektive závisí od konkrétního typu IT systému (například samostatně stojící

PC versus centrální výpočetní středisko). Výsledky tohoto průzkumu by měly být
zdokumentovány.

Z hlediska kontroly dodržování osobních údajů je prokázání takovéto dokumentace
mimořádně důležité. Uvedený příklad opět ukazuje, jakou klíčovou roli hraje
dokumentace a tím i možnost prokázat dodržování právních předpisů.

7.2 Shrnutí
Pro veškeré soukromoprávní subjekty slouží IT-Grundschutz pouze jako možný návod
k uzpůsobení jejich IT systémů za účelem compliance s právními předpisy.

Zde se opět dostáváme k počítačovým programům, bez jejichž užití tato ochrana

zpravidla nebude proveditelná. V případě Katalogů základní ochrany i v případě jiných
nezávazných standardů bude opět pouze na konkrétním subjektu, do jaké míry a jakým

způsobem tyto standardy implementuje. V případě vyhovění požadavku původnosti dle §
59

2 odst. 2 AZ se v takovém případě bude opět jednat o autorskoprávně chráněný
počítačový program, jak o tom bylo pojednáno výše.

Odlišná bude zřejmě situace v případě, že se bude jednat o takový způsob implementace,

který v podstatě neumožní splnění znaku původnosti počítačového programu, tedy
původní strukturu a uspořádání programu (tj. organizace dat, posloupnost příkazů,
instrukcí a volba algoritmů vyjádřená ve zdrojovém kódu).

Na rozdíl od většiny ostatních standardů jsou KZOIT specifické nejen ve stanovení cílů,

ale zároveň i v konkrétní specifikaci, jak těchto cílů dosáhnout. To zásadně omezuje
prostor pro tvůrčí činnost autorů, a tak i alespoň původnosti a tím i autorskoprávní
ochrany takovéhoto počítačového programu.

Cílem předchozí kapitoly bylo předvést na konkrétním příkladu ukázku toho, s čím se

mimo jiné konkrétně musí IT compliance v korporacích i úřadech vypořádat a jakým

způsobem může stát, potažmo konkrétně v případě ochrany osobních údajů Úřad pro
ochranu osobních údajů subjektům tuto situaci ulehčit.

Pro úplnost je nutno dodat, že v případě takovéto iniciativy v rámci státní správy by
zřejmě nebylo možné hovořit o autorskoprávní ochraně, neboť by šlo o dílo vyloučené

z této ochrany ve veřejném zájmu dle § 3 písm. a) AZ, nešlo-li by o databázi (srov. § 94

AZ). Ačkoliv veřejný zájem není nikde definován118, dá se předpokládat, že standard
uzpůsobený ke zvýšení informační bezpečnosti informačních systémů veřejné zprávy se
za takový dá zásadně považovat.

CHALOUPKOVÁ, Helena. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
(autorský zákon) a předpisy související: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, xii, 640 s. Beckovy
texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7179-586-5, str. 9
118
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8 Budoucnost compliance

Cílem předchozích kapitol bylo poukázat jednak na komplexitu pojmu compliance,

jednak na nezbytnost se tímto pojmem zabývat a zároveň na zásadní nedostatek pomoci
státu při jeho implementaci. Ať již proto, že jsou subjekty požadavky v zásadě „zahlceny“

nebo proto, že stát přenáší zodpovědnost za tuto problematiku na bedra ostatních

subjektů119. V tomto ohledu není Česká republika výjimkou. Proto se otázkou compliance
at the desk stále intenzivněji zabývají výrobci informačních technologií120.

Vedle iniciativ výrobců proprietárního software, např. od firem SAP, Novell či Microsoft,
které jsou samozřejmě motivovány hlavně prodejem příslušného produktu, ovšem jedna
vyniká.

8.1 Unified Compliance Framework
Unified Compliance Framework (dále též jen „UCF“) je první a nezávislá iniciativa, která

mapuje ovládací prvky (controls121) informačních technologií napříč mezinárodními
předpisy, standardy a best practices122.

Unified Compliance Framework byl vyvinut za účelem zodpovězení následujících
otázek:

1) mohou ovládací prvky, které korporace v současnosti využívá, obstát, jestliže
korporace podléhá vícero mezinárodním předpisům?,

2) zda a v jakých bodech se různé mezinárodní regulace překrývají a

Chvályhodná iniciativa v této oblasti v podobě Ministerstva informatiky, který byl ústředním úřadem
pro informační technologie a poštovní služby, byla bohužel ukončena k 1. červnu 2007 zákonem č.
110/2007 Sb. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj, které
jeho úkoly převzaly, vyvíjí v této oblasti pramalou aktivitu.
120
Např.
http://www.microsoft.com/germany/compliance/,
http://www.sap.com/germany/solutions/sapbusinessobjects/large/governance-risk-compliance/index.epx,
http://www.novell.com/products/compliancemanagementplatform/
121
Ovládací prvek (anglicky widget nebo také anglicky control) je na počítači základní element pro
interakci programu s uživatelem. Ovládací prvek je vizuálně ztvárněn a obvykle slouží pro manipulaci s
daty v daném programu in http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovládací_prvek_(počítač)
122
Unified Compliance Framework, What is UCF?, [online] [cit. 2010-10-28], dostupné z
http://www.unifiedcompliance.com/what_is_ucf/
119
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3) které regulatorní iniciativy vyplňují případné mezery123?

K zodpovězení těchto otázek je potřeba nejen hloubkové analýzy předmětných opatření,

a to jak po legislativní, tak i technické stránce, ale zároveň i navázání přímých kontaktů
s velkou částí samotných autorů jednotlivých regulací. Tím bylo, dle autorů UCF,
dosaženo co nejpřesnější interpretace původních intencí jednotlivých regulací.

UCF monitoruje a analyzuje více než 400 právních předpisů, standardů a směrnic. Vedle

již zmiňovaných Sarbanes-Oxley Act (SOX), Basel II a BDSG jsou to dále například
Gramm-Leach-Bliley, PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard, NASD

Manual, HIPAA, FERC Security Program, Uniform Electronic Transactions Act
(UETA), FIPS 191, Guideline for the Analysis of LAN Security, GAO Financial Audit
Manual, IRS Revenue Procedure, Federal Rules of Civil Procedure, NIST SP 800-14,

ISO, OGC ITIL, CobiT 3rd Edition, CobiT 4.0, ISACA IS, ISSA, COPPA, FERPA,
Turnbull Guidance, UK Data Protection Act of 1998 atd.124

V rámci těchto předpisů a standardů bylo poté identifikováno více než deset tisíc

ovládacích prvků, které se v nich opakují. Podstata myšlenky UCF spočívá v harmonizaci
pojmosloví společných prvků na základě jimi sledovaných společných cílů, z nichž poté

extrahuje společné ovládací prvky. Zjednodušeně řečeno je ideou UCF převedení
komplexních předpisů, standardů a směrnic do jednoduchých tabulek.

Tyto tabulky dále obsahují podrobné informace vážící se k danému ovládacímu prvku.

Individuální analýzou rizik, relevantních právních a jiných předpisů a již provedených
opatření může korporace zhodnotit, jaký je momentální stav její compliance a která
opatření ještě musí za tímto účelem přijmout. Zároveň to samozřejmě vede i k omezení
duplicitních, či redundantních opatření.

Tento postup a další komparace jednotlivých mezinárodních předpisů a standardů na bázi
legislativní a technické je možnou a pravděpodobnou budoucností compliance.

123
124

Op. cit.
Op. cit.
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Tak jak kdysi výrobce podnikového softwaru125 SAP v podstatě nastavil IT standardy
finančních a účetních programů v korporacích, které s rozvojem globalizace a
komplexnosti obchodních procesů byly vítanou a nutnou automatizací těchto procesů, a

tím do jisté míry nahradil celá firemní oddělení, tak je jistě potenciálem UCF vytvořit
celosvětově uznávaný standard, jehož implementací bude dosaženo compliance se
značnou většinou mezinárodních předpisů a standardů relevantních pro konkrétní subjekt.

Tím se compliance v podstatě omezí na identifikaci a implementaci té části „lokálních“
právních předpisů a interních směrnic, které nejsou v UCF zahrnuty.

9 Cloud Computing

Velkou otázkou a výzvou zároveň, která se aktuálně nejen v oblasti compliance otevírá,
je, jaká bude budoucnost autorských práv, práv obecně a potažmo i compliance
v prostředí tzv. cloud computingu, jelikož se jedná o technologii, která má potenciál stát

se novým paradigmatem v oblasti zpracovávání dat na další desetiletí dopředu126. Tím
spíše, že cloud computing využívá již dnes téměř každý127 i když si této skutečnosti není
vždy zcela vědom. Při každém využití webového emailového konta, při každém uložení
dat, či fotografií do webového úložiště a tak dále – to vše je cloud computing.

Cloud computing je jedním z pravděpodobně nejvýznamnějších fenoménů v oblasti

informačních technologií dneška. Použití cloud computingu v rámci obchodních

Dle vlastní definice SAP pod označením podnikový software rozumí souhrn aplikací na plánování
podnikových zdrojů (ERP) a souvisejících aplikací, např. na řízení dodavatelského řetězce, řízení vztahů
se
zákazníky,
řízení
životního
cyklu
produktu
a
řízení
vztahů
s dodavateli
http://www.sap.com/cz/about/index.epx
126
SCHUSTER, Fabian a Wolfgang REICHL. Cloud Computing & SaaS: Was sind die wirklich neuen
Fragen? Computer und Recht (CR). 2010, : 38-43, str. 38
127
Zabývat se problematikou cloudu jsou české soudy nuceny již dnes, jak se ukazuje na aktuálním soudním
rozhodnutí týkající se domovní prohlídky, potažmo ochrany dat advokátů, v cloudových úložištích, znění
rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 306/2014, Dostupné na adrese www:
http://www.cak.cz/assets/tpjn-306-2014---definitivni-zneni-stanoviska.pdf
125
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korporací přináší dle údajů Evropské Komise velmi signifikantní úspory128, čímž činí tuto
technologii vysoce atraktivní pro celou škálu subjektů.

Takovými úsporami je možné rozumět především automatizované odstupňování

výpočetních služeb a výkonů všeho druhu129. To znamená, že zákazníkovi bude na
vyžádání neprodleně zpřístupněn dynamicky odstupňovaný software a hardware v
jakémkoli požadovaném rozsahu zdrojů a požadované úrovni služeb. Pokud je server
zaneprázdněn nebo není k dispozici automaticky, využije výpočetní výkon jiného serveru
kdekoli v celosvětové síti bez toho, aby to uživatel vůbec zaznamenal.

Malé a střední korporace mohou těžit z cloud computingu rychlým uvedením nového

software, bez jinak nezbytného nákladného zakoupení licence130 a předchozího zaškolení
zaměstnanců (např. správců sítě). Také typickým poptávkovým špičkám (v případě
zásilkových společností typu Amazon typicky v období kolem Vánoc) se lze vyhnout

právě možností pružného stupňování. Pokud je poptávka po přístupu nižší, nastoupí
zpětné uvolnění cloudových kapacit, což opět příznivě ovlivňuje náklady131.

Všechny tyto nesporné nejen hospodářské výhody mají za následek, že obchodní

korporace stále více uvažují o přenesení alespoň části své infrastruktury do cloudu.
Hlavním důvodem, proč k tomu navzdory těmto výhodám zatím nedošlo, jsou převážně
obavy

právního

rázu132.

Je tomu tak proto, že ačkoliv je cloud computing a jím poskytované zdroje na globální

FUNKE, Michael. EU-Kommission: Neue Strategie zu Cloud Computing. Computer und Recht (CR).
2012, str. 107.
129
ARDELT, Mathias, Frank DÖLITZSCHER, Martin KNAHL a Christoph REICH. Sicherheitsprobleme
für IT-Outsourcing durch Cloud Computing. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik. Gabler Verlag, 2011,
Issue 5 (Volume 48): 62-70. ISSN 2198-2775, str. 62
130
Problematice licencí v cloudu se budeme podrobněji věnovat v samostatné kapitole
131
ARDELT, Mathias, Frank DÖLITZSCHER, Martin KNAHL a Christoph REICH. Sicherheitsprobleme
für IT-Outsourcing durch Cloud Computing. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik. Gabler Verlag, 2011,
Issue 5 (Volume 48): 62-70. ISSN 2198-2775, str. 62
132
FUNKE, Michael. EU-Kommission: Neue Strategie zu Cloud Computing. Computer und Recht (CR).
2012, str. 107.
128
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úrovni ze své podstaty technicky téměř neomezená technologie, právně naráží na mnoho
limitů, hranic a právních problémů, a to jak na evropské úrovni, tak na i úrovni
mimoevropských datových přenosů. To představuje celou řadu výzev.

Na základě zprávy Evropské agentury pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA)133
jsou těmito výzvami zejména právní rizika vyplývající z neznalosti přesné lokace

příslušných serverů, na kterých se firemní data nacházejí134, čímž opět s novou urgencí
vyvstává potřeba aplikace takové míry a rozsahu compliance v celé své šíři, která zajistí
soulad s co možná nejširším okruhem jednotlivých jurisdikcí.

Na tomto místě je možno poukázat i na jeden doposud pomíjený aspekt cloud compliance.

Korporace, které se rozhodnou pro využití cloudových služeb, naopak mohou úroveň své

compliance s různými právními předpisy zvýšit. To platí zejména pro malé a střední
firmy, které se musí potýkat s velkým množstvím vyhlášek, předpisů a zákonů jako je

Basel II, EuroSox a podobně a mohou tak ztratit přehled o relevantních předpisech. Mimo

to si mnoho korporací buď nechce, nebo nemůže do odborníka na compliance, neboli
chief compliance officer investovat, tak jak je tomu ve velkých korporacích zvykem. Zde
může dojít k pozitivnímu efektu při svěřování dat velkým cloudovým poskytovatelům. Ti

totiž nejenže vlastní vysokokapacitní datová centra a fyzické a logické bezpečnostní
systémy, ale zpravidla, na základě podstaty svého předmětu podnikání, disponují i vyšší
kompetencí ohledně compliance.

Korporace nabízející cloudové služby jsou do velké míry závislé zejména na své reputaci

mající za následek, že si pochybení a právní následky ztráty dat, či jiných organizačnětechnických nedostatků nemohou dovolit.

S ohledem na rozsah tématu cloud computingu se zabývám dvěma zásadními právními

oblastmi v souvislosti s tímto institutem, a to jak problematikou autorskoprávní, tak
problematikou

ochrany

osobních

údajů

s přihlédnutím

zejména

k oblasti

THE EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AGENCY (ENISA). Cloud
Computing: Benefits, risks and recommendations for information security [online]. The European Network
and Information Security Agency (ENISA), 2009 [cit. 2014-05-23]. Dostupné z:
http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-riskassessment/at_download/fullReport, str. 29
134
Této tezi protiřečí celá řada expertů viz. kapitola 9.6
133
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mimoevropských datových přenosů. Jejich význam je dán skutečností, že v současnosti

pochází převážná většina poskytovatelů cloudu právě z USA, a tak má mimoevropský
přenos dat pro cloud computing vysokou relevanci.

9.1 Cloud computing - definice pojmu
Přestože se jedná o velmi diskutované téma, nebo možná právě z tohoto důvodu,

neexistuje jednotná definice pojmu cloud computing135. Mnoho institucí se přiklání
k vlastním definicím, které cloud computing definují jednou úžeji, jindy v širším měřítku.

Tento fakt způsobuje problémy při jednoznačném vymezení i od jiných institutů jako je
outsourcing a ASP (Application Service Providing136).

Již dříve zmíněný Spolkový úřad pro bezpečnost informačních technologií (BSI)
poskytuje následující definici137:

„cloud computing představuje nabízení, používání a účtování počítačových služeb
dynamicky přizpůsobených potřebám uživatele prostřednictvím sítě. Nabídka a využívání

těchto služeb jsou poskytovány výhradně prostřednictvím definovaných rozhraní a
protokolů.

Šíře nabízených počítačových služeb cloud computingu pokrývá celou škálu informačních
technologií (jako je výpočetní výkon, ukládání), platformy a software. "

Srov. SCHUSTER, Fabian a Wolfgang REICHL. Cloud Computing & SaaS: Was sind die wirklich
neuen Fragen? Computer und Recht (CR). 2010, : 38-43, str. 38; NIEMANN, Fabian a Jörg-Alexander
PAUL. Bewölkt oder wolkenlos: rechtliche Herausforderungen des Cloud Computings. Kommunikation &
Recht (K & R): Betriebs-Berater für Medien, Telekommunikation, Multimedia. 2009 (7/8): 444-452. ISSN
1434-6354, str. 444
136
V případě ASP se jedná o provozování aplikací ve vzdáleném datovém centru poskytovatelem, který
umožňuje objednateli přístup pomocí Internetu nebo virtuální privátní sítě VPN in JANSA Lukáš a Petr
OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN 978-80-251-4201-1. str.
255
137
BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK – BSI. Eckpunktepapier
Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter: Mindestanforderungen in der
Informationssicherheit [online]. Berlin: Moser Druck + Verlag GmbH, 2012 [cit. 2014-05-23]. Dostupné
z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/CloudComputing/EckpunktepapierSicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf?__blob=publicationFile, str. 15
135
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Sám BSI však upozorňuje na to, že tato definice by měla být doplněna o další aspekty,

jako se o to pokouší Národní institut pro standardy a technologie Ministerstva obchodu
Spojených států Amerických (National Institute of Standards and Technology, dále též
jen NIST), nebo Cloud Security Alliance (dále též jen „CSA“)138.

NIST definuje cloud computing jako model umožňující na vyžádání všudypřítomný a
pohodlný síťový přístup ke sdíleným zdrojům konfigurovatelného výpočetního výkonu

(např.: sítě, servery, datová úložiště, aplikace a služby), který může být velmi rychle

zpřístupněn za minimálního manažerského úsilí a interakce poskytovatele. Přičemž tento
model se zakládá na pěti základních charakteristikách, třech servisních modelech a
čtyřech organizačních modelech139.

NIST požaduje splnění následujících pěti charakteristik:
I.

On-demand self-service (Samoobslužný systém)

Automatizované přidělování výpočetního výkonu uživatelem, jako například výkon
serveru a velikost síťového úložiště, bez nutnosti interakce s poskytovatelem konkrétní
služby.
II.

Broad Network Access (Široký síťový přístup)

Op. cit. str.16,
Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared
pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that
can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.
This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment
models. In MELL Peter a Timothy GRANCE. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations
of the National Institute of Standards and Technology. Gaithersburg: National Institute of Standards and
Technology,
U.S.
Department
of
Commerce,
2011.
Dostupné
také
z:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf, str. 2
138
139
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Dostupnost služeb je zajištěna standardizovanými mechanismy prostřednictvím síťového

připojení bez vázanosti na jeden specifický klient140. To znamená prostřednictvím
různorodých tlustých141, či tenkých142 klientů (mobilní telefony, notebooky, nebo PDA).
III.

Resource pooling (Sdílení zdrojů)

Výpočetní zdroje poskytovatele jsou sdíleny vícero uživateli pomocí multi-tenant
modelu143, přičemž jednotliví uživatelé nemají povědomí ani bezprostřední vliv na

konkrétní lokaci jednotlivých zdrojů. Tato může být smluvně omezena na určitý region,
zemi či výpočetní centrum.
IV.

Rapid elasticity (Rapidní elasticita)

Poskytované služby mohou být přidělovány rychle a elasticky, tzn. v závislosti na
konkrétní potřebě uživatele, v některých případech dokonce automaticky. Uživateli se
pak často zdají být zdroje neomezené.
V.

Measured Service (Měřitelnost služeb)

Využívání zdrojů může být monitorováno, kontrolováno a sdělováno velmi přehledně, a
být dáno k dispozici i uživateli této služby.

Takto definovaný cloud computing poskytuje určitou vizi, přičemž je zároveň nutno tyto

body nevidět příliš dogmaticky. Jak podotýká i BSI, určité druhy cloudu takové body
nesplňují, ač jsou dokonce i NIST za cloud považovány. Například soukromý cloud, jak
o něm bude pojednáno později, si neklade za cíl být kdykoliv a odkudkoliv přístupný144.

Klient je v informatice aplikace nebo systém, který přistupuje ke vzdálené službě na jiném počítačovém
systému, označovaném jako server. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím počítačové sítě in Klient.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201509-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klient_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De)
141
Tlustým klientem se rozumí klasická aplikace na počítači, která musí být nejprve nainstalována
142
Tenkým klientem se rozumí aplikace, které jsou zprostředkovány pomocí jiné aplikace jako např.
internetový prohlížeč
143
V případě multi-tenant modelu hovoříme o režimu 1 ku N. Jedna instalace programu na serveru, či server
sám slouží více uživatelům, či zákazníkům (tenants)
144
BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK – BSI. Eckpunktepapier
Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter: Mindestanforderungen in der
Informationssicherheit [online]. Berlin: Moser Druck + Verlag GmbH, 2012 [cit. 2014-05-24]. Dostupné
140
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Vedle již zmíněné elasticity a možnosti samoobsluhy, je třeba ještě pro úplnost zmínit
další základní vlastnosti cloud computingových technologií dle CSA.

Těmito jsou jednak servisně orientovaná architektura (service oriented architecture –
SOA)145146, která představuje základní předpoklad pro cloud computing, jelikož cloudové
služby většinou bývají nabízeny skrze rozhraní REST-API 147.

Další vlastností dle CSA je sdílení zdrojů v prostředí cloudu, které tím pádem musí být
technicky způsobilé takovéto vícemandátové sdílení umožnit. A jako poslední zásadní
vlastnost je třeba uvést fakt, že hrazeno je užívání pouze těch zdrojů, které byly skutečně
uživatelem využity.

Pro užívání pak existují různé cenové modely, jako je pay-per-use, tzn. hrazení pouze

toho, co uživatel skutečně využívá, nebo flat-rate-model, tzn. periodické hrazení služby
bez ohledu na rozsah jejího užití.

9.2 Technické vymezení
Přikloníme-li se k definici dle NIST, existují tři základní servisní modely: Software as a

Service (Software jako služba, dále též jen „SaaS“), Infrastructure as a Service

(infrastruktura jako služba, dále též jen „IaaS“) a konečně Platform as a Service
(platforma jako služba, dále též jen „PaaS“).

z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/CloudComputing/EckpunktepapierSicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf?__blob=publicationFile&v=4, str. 17
145
Op. cit., str. 15
146
Service Oriented Architecture je sada principů a metodologií, která doporučuje skládat složité aplikace
a jiné systémy ze skupiny na sobě nezávislých komponent poskytujících služby in Service Oriented
Architecture. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2015-09-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klient_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De)
147
BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK – BSI. Eckpunktepapier
Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter: Mindestanforderungen in der
Informationssicherheit [online]. Berlin: Moser Druck + Verlag GmbH, 2012 [cit. 2014-05-23]. Dostupné
z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/CloudComputing/EckpunktepapierSicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf?__blob=publicationFile&v=4, str.15
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9.2.1 Servisní modely cloud computingu
9.2.1.1 Software as a Service (SaaS)

Software jako služba je pravděpodobně nejčastější formou cloud computingu. Jedná se o

formu, v níž uživatel stahuje aplikaci pomocí prohlížeče bez nutnosti instalace na
počítači.148

SaaS obsahuje všechny komponenty potřebné pro použití [hardware a software (licence),

údržba a provoz]. Na rozdíl od poskytovatele aplikačních služeb (ASP), zde nenabízí
poskytovatel individuální instalaci na určitém serveru pro každého odběratele zvlášť (tzv.

single nájem) 149, ale jedná se zde o společné užívání stejné aplikace a infrastruktury

všemi uživateli150. Příkladem jsou různé emailové servery, jak je například

outlook.com151 od Microsoft, či program „GoogleDocs152“ od Google Inc., který
umožňuje ukládání textových dokumentů na serveru Google, na který se lze přihlásit
skrze jakýkoliv přístroj s přístupem na internet.

NÄGELE Thomas a Sven JACOBS. Rechtsfragen des Cloud Computing. Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht: ZUM. München, 2010, : 281-289, str. 281; SPIES, Axel. USA: Cloud Computing - Schwarze
Löcher im Datenschutzrecht. MMR. 2009, (5): XI-XII., str. XI; BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN
DER INFORMATIONSTECHNIK – BSI. Eckpunktepapier Sicherheitsempfehlungen für Cloud
Computing Anbieter: Mindestanforderungen in der Informationssicherheit [online]. Berlin: Moser Druck
+
Verlag
GmbH,
2012
[cit.
2014-05-23].
Dostupné
z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/CloudComputing/EckpunktepapierSicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf?__blob=publicationFile&v=4, str. 27
149
Srov. SEDLMEIER Tobias a Daniel KOLK, ASP - Eine vertragstypologische Einordnung. In: MMR.
2002, str. 75, SÖBBING Thomas, Cloud und Grid Computing: IT-Strategien der Zukunft rechtliche
betrachtet, MMR 5/2008, XII a násl.
150
Srov. OBERHAUS Nils, Cloud Computing als neue Herausforderung für Strafverfolgungsbehörden und
Rechtsanwaltschaft. Neue Juristische Wochenschrift, 10/2010, S. 651 – 655, str. 651
151
Infomace o „Microsoft Outlook“ od Microsoft Corporation jsou uvedeny na následující adrese
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-live/microsoft-services-agreement
152
Informace
o
„GoogleDocs“
jsou
uvedeny
na
následující
adrese
http://www.google.com/a/help/intl/de/users/user_features.html#utm_medium=et&utm_source=docsde&utm_campaign=crossnav
148
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9.2.1.2 Platform as a Service (PaaS)

PaaS označuje aplikace, ve kterých poskytovatel uživateli nabízí např. hardware,

hypervizor153 a kompletní vývojové prostředí154. Uživatel tak může za pomoci takové

aplikace vyvíjet vlastní SaaS řešení. Příkladem pro PaaS je „Windows Azure155“ od
Microsoft.

9.2.1.3 Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastruktura jako služba představuje poskytování IT infrastruktury přes internet ve

formě výpočetního výkonu a paměti. Poskytovatel nabízí uživateli virtuální ITinfrastrukturu. Může nabízet například zdroje k provozování virtuálních systémů, datová
úložiště nebo výkon sítě, a to buď kumulovaně, nebo jako jednotlivé komponenty.
Uživatel tak má možnost zvolit a instalovat libovolný software na poskytovanou

platformu, což zahrnuje operační systémy a aplikace dle svého výběru. Pomocí Windows
Azure mohou být cloudové aplikace poskytovány a provozovány velmi flexibilně,
globálně a s takřka neomezenou dostupností.

V případě uvedených modelů se jedná pouze o základní servisní modely. Ve skutečnosti

se v literatuře stále více mluví o tzv. „XaaS“, neboť prakticky neexistuje služba, která by
nebyla nabízena jako „as a Service“.

Jako příklad lze uvést Communication as a Service (CaaS), jehož podstata spočívá
v nabízení

VoIP-aplikací,

audio

či

video

konferencí,

nebo

různých

forem

messagingových služeb156. Jiným příkladem je Data-Storage as a Service (DaaS)
nabízející výlučně datová úložiště.

Hypervizor (též Virtual Machine Monitor, Virtual Machine Manager, VMM) je v informatice označení
pro jednu z technik virtualizace hardware počítače, která umožňuje na jednom počítači spustit zároveň více
operačních systémů in Hypervizor. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-05-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypervizor
154
SCHMIDT-BENS Johana. Cloud-Computing-Technologien und Datenschutz. Edewecht: OlWIR Verl.
für Wirtschaft, Informatik und Recht, 2012. ISBN 9783939704713, str. 17
155
Informace o „Windows Azure“ od Microsoft Corporation jsou uvedeny na adrese
http://www.windowsazure.com/de-de/home/features/overview/
156
SCHUSTER, Fabian a Wolfgang REICHL. Cloud Computing & SaaS: Was sind die wirklich neuen
Fragen? Computer und Recht (CR). 2010, : 38-43, str. 39
153
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9.2.2 Organizační modely cloud computingu
Jako

organizační

formy

cloudu

bývají

tradičně

rozlišovány

tři

formy:

public cloud (veřejný cloud), private cloud (soukromý cloud) a jejich smíšená forma,
hybridní cloud.
9.2.2.1

Private cloud

Neveřejný cloud je vnitropodnikové a podnikem interně používané a provozované

cloudové prostředí. Přístup je omezen pouze pro oprávněné osoby a je zpřístupněn

prostřednictvím intranetu korporace157. Private cloud se vyskytuje buď ve formě
takzvaného on-site private cloud – privátní cloud přímo v prostorách uživatele (vlastní

datové centrum) nebo ve formě outsourced private cloud – privátní cloud je umístěn v

datovém centru poskytovatele, který se stará o veškeré nezbytnosti spojené s jeho
údržbou158. Využívání modelu privátního cloudu sice nabízí na jedné straně vysoký
stupeň individualizace, nicméně na straně druhé se právě tento aspekt promítne ve vyšších
nákladech.

Poskytovatel v tomto případě nerozptýlí využívání cloudových zdrojů na více navzájem

nepropojených uživatelů a nemůže tak ani rozložit náklady na jednotlivé uživatele
v závislosti na rozsahu jimi využívaných služeb159.
S tímto

omezením

zákonitě

souvisí

lepší

přičitatelnost,

kontrolovatelnost zpracovávání dat, než je tomu v cloudu veřejném.

transparentnost

a

9.2.2.2 Veřejný cloud (Public cloud)

Veřejný cloud je naproti tomu prostředí, které vlastní a provozuje externí dodavatel

služby. V rámci veřejného cloudu je velkému množství navzájem nepropojených

BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK – BSI. Eckpunktepapier
Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter: Mindestanforderungen in der
Informationssicherheit [online]. Berlin: Moser Druck + Verlag GmbH, 2012 [cit. 2014-05-23]. Dostupné
z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/CloudComputing/EckpunktepapierSicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf?__blob=publicationFile&v=4, str. 30
158
Op. cit., str. 15
159
Op. cit., str. 15
157
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uživatelů nabízen přístup k virtualizovaným službám, využívajícím stejný hardware na

stejné virtualizované úrovni160. Skrze tento efekt je pak poskytovatel schopen docílit
škálovacích efektů, které již byly zmíněny dřív a jsou atraktivní pro uživatele zejména

nižšími náklady. Přístup probíhá zpravidla prostřednictvím internetu respektive

browseru, přes který virtualizovanou strukturu sdílí více uživatelů navzájem
nepropojených.

Na konkrétní formu cloudu, jakož i jeho fyzické umístění uživatel obvykle nemá žádný
vliv.

Vzhledem k těmto vlastnostem veřejného cloudu je zajištění a dokazatelnost compliance
ze všech typů cloudu nejsložitější. Proto jsou následující kapitoly věnovány právě tomuto
typu.

9.2.2.3 Hybridní cloud (Hybrid cloud)

Hybridní cloud je užitečná kombinace výše uvedených dvou forem, tj. neveřejného a
veřejného

cloudu,

jakož

i

tradičního

IT

prostředí161.

Část IT služeb je provozována uživatelem samotným ve vlastním datovém centru, a druhá

část je outsourcována k poskytovateli cloudových služeb. Tyto služby jsou spojené
standardizovanou nebo proprietární technologií, která umožňuje datovou a aplikační
přenositelnost.

9.2.2.4 Komunitní cloud (Community cloud)

Kromě základních tří typů cloudu je možné ještě uvést community cloud (komunitní
cloud), kterým se rozumí sdílení infrastruktury různými institucemi, které spojuje

HEIDRICH, Joerg a Christoph WEGENER. Sichere Datenwolken: Cloud Computing und Datenschutz.
Multimedia und Recht (MMR). 2010(12)., str. 803
161
BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK – BSI. Eckpunktepapier
Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter: Mindestanforderungen in der
Informationssicherheit [online]. Berlin: Moser Druck + Verlag GmbH, 2012 [cit. 2014-05-23]. Dostupné
z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/CloudComputing/EckpunktepapierSicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf?__blob=publicationFile&v=4, str.30
160
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společný cíl nebo společné zájmy. Takovýto cloud může být provozován jednou z těchto
institucí nebo nezávislým třetím162.

9.3 Cloud computing – nový institut nebo outsourcing 2.0?
V souvislosti s cloud computingem bývá často zdůrazňováno, že se nejedná o nový jev,

ale jinou formu již známého a právně definovaného IT-outsourcingu. Na některé rozdíly
ovšem poukazuje i BSI.

V příspěvku k workshopu Grid Computing Environments v roce 2008 se autoři zabývají

ontologií cloud computingu163. Dle tohoto příspěvku se cloud computing zakládá na
souhrnu starých a nových konceptů IT, jako je architektura orientovaná na služby (service

oriented architecture – SOA), rozptýlené zpracovávání dat, grid computing164 a
virtualizace.

Právě virtualizace je zásadním technickým předpokladem pro cloud computing165.
Virtualizace umožňuje provozovat hardware a software navzájem odděleně a na hardwaru

provozovat celou řadu virtuálních struktur166. Místo, kde jsou data skutečně uložena,

Op. cit., str. 16
YOUSEFF, L. Towards a unified Ontology of cloud Computing in 2008 Grid Computing Environments
Workshop.
Piscataway:
IEEE,
2008.
ISBN
9781424428601.
Dostupné
také
z:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4738443
164
Grid computing je formou rozptýleného výpočetního výkonu, při němž je vytvořen virtuální
superpočítač z clusteru volně provázaných počítačů in Grid computing. Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-06-26]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grid_computing
165
POHLE, Jan a Thorsten AMMANN. Über den Wolken: Chancen und Risiken des Cloud Computing.
Computer und Recht (CR). 2009: 273-278., str. 273
166
Op. cit., str. 274
162
163
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nehraje pro uživatele žádnou roli167 a v podstatě ani není pro něj možné jej zjistit168 - jsou
uloženy někde v cloudu, na různých serverech nebo serverových farmách nejrůznějších
dodavatelů.

V rámci outsourcingu jsou pracovní, produkční a obchodní procesy jedné instituce zcela

nebo částečně vyčleněny a svěřeny externímu poskytovateli služeb. Tento proces je
etablovanou součástí dnešních organizačních strategií obchodních korporací.

Naproti tomu je klasický IT-outsourcing tradičně koncipován tak, že veškerá pronajatá

infrastruktura je užívána výlučně jedním uživatelem, či zákazníkem (single-tenant
architecture), a to i v případě, že mají outsourcingoví poskytovatelé více zákazníků.
Kromě toho bývají outsourcingové smlouvy uzavírány zpravidla na delší časové období.

Využívání služeb cloud computingu se v mnohém podobá klasickému IT outsourcingu,
vykazuje oproti němu však dle BSI několik zvláštností169:
-

Z hospodářských důvodů je v prostředí cloudu IT infrastruktura sdílena více

-

Služby cloudu jsou dynamické a mohou být tak během mnohem kratší doby

-

uživateli.

přidány, či odebrány (škálovány). Proto může být nabídka cloudových služeb
mnohem rychleji přizpůsobena skutečným potřebám uživatele.

Ovládání cloudových služeb je zpravidla vykonáváno samotným uživatelem

prostřednictvím webového rozhraní. Díky tomu může uživatel sám flexibilně
přizpůsobovat poskytovanou službu svým potřebám.

GERCKE, Marco. Strafrechtliche und strafprozessuale Aspekte von Cloud Computing und Cloud
Storage. Computer und Recht. 2010, 26(5): 345–348. DOI: 10.9785/ovs-cr-2010-345. ISSN 2194-4172. s.
345; NÄGELE Thomas a Sven JACOBS. Rechtsfragen des Cloud Computing. Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht: ZUM. München, 2010, : 281-289, str. 281; SCHUSTER, Fabian a Wolfgang REICHL. Cloud
Computing & SaaS: Was sind die wirklich neuen Fragen? Computer und Recht (CR). 2010, : 38-43, str. 40
168
HOEREN Thomas a Jan SPITTKA, Cloud Computing und Open Source Hybrids, MMR 2009 (9), str.
583; LEUPOLD Andreas, Neue Studie bestätigt: Cloud Computing wird trotz Einsparungspotenzial
kritisch beurteilt, MMR-Aktuell 2010, Rn. 299236
169
BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK – BSI. Eckpunktepapier
Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter: Mindestanforderungen in der
Informationssicherheit [online]. Berlin: Moser Druck + Verlag GmbH, 2012 [cit. 2014-05-23]. Dostupné
z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/CloudComputing/EckpunktepapierSicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbieter.pdf?__blob=publicationFile&v=4, str. 16
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-

-

Technologie, které jsou základem cloud computingu, umožňují dynamický,

geograficky i velmi vzdálený rozptyl výpočetního výkonu, a to jak ve vnitrozemí,
tak i po celém světě.

Zákazník může využívané služby a své zdroje ovládat a spravovat jednoduše přes
internetový prohlížeč či odpovídající rozhraní, přičemž tato administrace takřka
nevyžaduje žádnou interakci s poskytovatelem.

Jiní autoři170 naopak zastávají názor, že se v případě cloud computingu ve většině případů
jedná o klasický outsourcing, respektive určitou formu vysoce standardizovaného, takřka
industrializovaného outsourcingu171.

Jednotlivé servisní modely cloud computingu nejsou novinkou. Rozdíl ovšem, dle názoru

autorky, spočívá v užitých technologiích, které umožňují výhodné nabízení těchto služeb
nezávisle na sobě.

Tato fragmentace pouze umožňuje nové obchodní modely, jejichž přehled je uveden
v následující tabulce172:
Služba

Klient

Procesor173

SaaS

Tenký174, či tlustý175 Pouze

klient, dle toho, jakou aplikaci
úlohu

má

dodatečně plnit

klient SaaS

cloudu

Paměť

Aplikace

pro Paměť je pro Pouze
konkrétní

v aplikaci

specifická

aplikace je uložena v
cloudu

SCHUSTER, Fabian a Wolfgang REICHL. Cloud Computing & SaaS: Was sind die wirklich neuen
Fragen? Computer und Recht (CR). 2010, : 38-43, str. 40
171
BITKOM-Leitfaden: Cloud Computing – Evolution in der Technik, Revolution im Business, říjen 2009,
str. 48
172
Pro potřeby této práce převzato a upraveno dle SCHUSTER, Fabian a Wolfgang REICHL. Cloud
Computing & SaaS: Was sind die wirklich neuen Fragen? Computer und Recht (CR). 2010, : 38-43, str. 40
173
Ve smyslu zpracovatele dat
174
Tenký klient (překlad anglického thin client) je počítač nebo počítačový program, který při plnění svého
úkolu silně závisí na jiném počítači (na svém serveru) in Tenký klient. Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-06-26]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenk%C3%BD_klient
175
Tento princip je v kontrastu s tradičním tlustým klientem (také nazýván silný klient), počítačem
navrženým tak, aby tyto role plnil sám
170
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uložena
cloudu
PaaS

Tenký,

či

tlustý Pro vývojové Paměť

klient, dle toho, jakou prostředí

vývojové

dodatečně plnit

uložena

úlohu

má

klient v cloudu

prostředí

v
pro Software-vývojové

prostředí je uloženo v

je cloudu

v cloudu

IaaS

Tlustý klient

V cloudu

V cloudu

V cloudu

DaaS

Tlustý klient

V cloudu

V cloudu

V cloudu

Internetový

Tenký či tlustý klient, Pro vyhledávání pomocí Google je potřebný výkon

(např.

ovšem

prohlížeč

vyhledávač
Google)

Terminálové
služby

(WTS,Citrix)

v každém

případě procesoru, paměť a aplikace v cloudu. Vyhledávač

vybaven pracuje v podstatě jako terminál (pouze zobrazení na

operačním systémem obrazovce).
a prohlížečem
Tenký

či

tlustý Pro tyto služby je procesorový výkon, paměť a

terminálový server

aplikace uložen v cloudu.

ASP

Odpovídá SaaS, pakliže se nejedná o speciální klient software

Outsourcing

Tenký či tlustý klient Veškeré zdroje IT jsou vyčleněny. Stejně tak i provoz

datového
centra

a údržba jsou odpovědností poskytovatele. Odpovídá
HaaS (Hardware as a Service, Hardware jako služba)

Již uvedené vede k závěru, že se v případě cloud computingu z technického hlediska

jedná pouze o jinou formu (je možné říci i evoluci) již známého outsourcingu s prvky
ASP.

Za této premisy, přísně vzato, nedochází k žádné zásadní technické revoluci, která by
měla za následek zásadní změny na již známé právní instituty. Jedinou výjimku
představuje ochrana osobních údajů, která v cloudu vede k zásadním komplikacím ve
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vztahu k právně konformnímu užívání tohoto institutu a tedy i compliance, jak o tom bude
pojednáno později.

9.4 Cloud computing a autorskoprávní problematika
Výzvou v oblasti autorskoprávní ochrany v prostředí cloud computing je zejména otázka,

o jaký druh užití díla na základě podstaty cloud computingu se vlastně jedná. Výlučná

majetková práva tvoří jednak právo dílo užít (§ 12 a násl. AZ) a jiná majetková práva
(zejména § 24 a násl. AZ). Právo dílo užít umožňuje autorovi jednak jeho dílo užít a

jednak poskytnout jinému svolení k užití díla (licenci). Jedná se zpravidla o práva s

hospodářským kontextem, která umožňují autorovi ekonomicky zhodnotit plody jeho
duševní činnosti.

Ustanovení § 12 odst. 4 AZ obsahuje příkladmý výčet jednotlivých práv dílo užít a z toho
vyplývajících způsobů užití díla:

1) právo na rozmnožování díla (§ 13),

2) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14),
3) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15),

4) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16),

5) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17),
6) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména:

a. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla
(§ 19 a § 20),

b. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21),

c. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22),

d. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23).

Pro účely cloud computingu a zároveň této práce jsou relevantními způsoby užití zejména
rozmnožování dle § 13 AZ a specificky pro počítačové programy dle § 66 odst. 2 AZ a
sdělování díla veřejnosti dle § 18 AZ obecně a dále v § 19 až § 23 AZ.

Přijetím nového občanského zákoníku došlo v oblasti licenčních smluv ke sjednocení
původní roztříštěné úpravy licencí k jednotlivým kategoriím duševního vlastnictví a

78

nahrazení většiny příslušných ustanovení autorského zákona a obchodního zákoníku.

Původní právní úprava autorskoprávní smlouvy licenční (a podlicenční) obsažená v
ustanoveních § 46 - 57 AZ byla s účinností k 1. 1. 2014 zrušena a nahrazena právní
úpravou novou, systematicky zařazenou do NOZ, konkrétně do jeho Části čtvrté

(Relativní majetková práva), Hlavy II (Závazky z právních jednání), Dílu 2 (Přenechání

věci k užití jinému) a Oddílu 5 (Licence). Ustanovení § 2538 až 2386 nového občanského
zákoníku tedy obsahují právní úpravu typového smluvního licenčního závazku, a to ke

všem předmětům absolutních majetkových práv duševního vlastnictví. 176 Došlo tak
k jednotné úpravě licenčních smluv, přičemž specifika jednotlivých předmětů ochrany

dle autorského zákona zůstala zachována (jedná se o licence k předmětům chráněným
autorským zákonem, pro licenční smlouvu nakladatelskou, jakož i pro práva související

s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze). Úprava kontraktačního procesu

je oproti starší úpravě doplněna o možnost určení obsahu smlouvy nebo jeho části
odkazem na známé nebo dostupné licenční podmínky.

NOZ dále obsahuje v § 2373 dílčí odchylky vztahující se k obecné právní úpravě
uzavírání smluv obsažené v § 1731 NOZ. Jedná se jednak o zakotvení veřejného návrhu

na uzavření smlouvy spolu s možností vymezit obsah smlouvy odkazem na licenční

podmínky dle § 2373 odst. 1 NOZ, jež ve vztahu speciality k § 1732 NOZ, a jednak o
zakotvení neadresné akceptace návrhu na uzavření smlouvy dle § 2373 odst. 2, 3 NOZ,

jež je speciálním ustanovením ve vztahu k § 570, resp. § 1738, 1740 a 1741 NOZ. Tyto

dva instituty jsou pro uzavírání licenčních smluv k hromadně distribuovaným

počítačovým programům kliknutím na odsouhlasení licenčních podmínek v rámci
procesu instalace typické.

Co se licenčních smluv v cloudu týče, je tato otázka v odborné literatuře hojně
diskutována. Faktem je, že zdaleka ne vše, co se v oblasti IT licenční smlouvou nazývá,
jí také obsahově je.

JAKL, Ladislav (ed.). Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitan
University Prague Press, 2012, 163 s. ISBN 978-80-86855-87-5, str. 69
176
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9.4.1 Licenční vztahy mezi poskytovateli cloudových služeb a výrobci aplikačního
software

V rámci autorskoprávního zařazení cloud computingu je třeba rozlišovat dva typy

právních vztahů: vztah mezi poskytovatelem a výrobcem aplikačního software na straně

jedné a mezi poskytovatelem a uživatelem cloudových služeb na straně druhé. Stejně tak
musí být zohledněno, že různé servisní modely užití cloudu jsou z pohledu autorského
práva hodnoceny různě. Zatímco PaaS a SaaS předpokládá užití software poskytované
poskytovatelem cloudových služeb, v rámci IaaS k tomu zpravidla nedochází177178.
9.4.1.1 Rozmnožování díla dle § 66 odst. 2 AZ poskytovatelem

Ustanovení § 13 odst. 1 AZ definuje rozmnožování následovně:

(1) Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo

nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli
formě.

Přičemž oprávněnému uživateli počítačového programu (srov. § 66 odst. 6 AZ) zákon
vytváření těchto rozmnoženin umožňuje v míře nezbytně nutné prostřednictvím zvláštní
úpravy obsažené v § 66 odst. 1 písm. a) a b) AZ:

(1) Do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového
programu, jestliže

a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to
nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak

při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového
programu,

b) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program,

je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v
souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak,

NÄGELE Thomas a Sven JACOBS. Rechtsfragen des Cloud Computing. Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht: ZUM. München, 2010, : 281-289, str. 284
178
Zde by bylo možné namítnout, že i vývojové prostředí lze zpravidla považovat za počítačový program
177
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Ustanovení § 66 odst. 2 AZ specifikuje tato práva ve vztahu k počítačovému programu
následovně: „Za rozmnožování počítačového programu podle tohoto zákona se považuje

i zhotovení rozmnoženiny, je-li nezbytná k zavedení a uložení počítačového programu do
paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení, provoz a přenos“. Rozmnožováním

počítačového programu dle § 66 odst. 2 AZ rozumí i zhotovení tzv. technické
rozmnoženiny, tzn. rozmnoženiny, která je nezbytná k instalaci počítačového programu,

jeho řádnému zobrazení, provozu či přenosu a která sama o sobě nemá hospodářský
význam, jelikož slouží jen jako technický předpoklad pro řádné zpřístupnění díla. Toto
ustanovení má podstatný význam při úvahách, zdali se v případě poskytování cloudových
služeb skutečně jedná o licence ve smyslu autorského zákona, resp. kdy je nezbytné ji
získat.

Užití aplikačního software poskytovatelem cloudové služby představuje v každém
případě užití díla rozmnožováním ve smyslu § 66 odst. 2 AZ, jelikož dochází ze strany

poskytovatele k instalaci, uložení a v rámci normálního provozu i k načítání
odpovídajícího software do paměti serveru poskytovatele.
9.4.1.2 Rozšiřování a pronájem počítačového programu

K rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla definuje § 14 odst. 1 AZ následovně:

Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné

podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k
rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.

Charakteristickým a zákonem výslovně požadovaným znakem rozšiřování je jeho hmotná

povaha. Dalším společným znakem všech uvedených způsobů rozšiřování je odebrání

možnosti kontroly díla z dispozice vlastníka práva179. Vzhledem k povaze cloudových
služeb a jejich nehmotného charakteru je toto ustanovení na tyto služby neaplikovatelné.

GRÜTZMACHER Malte in WANDTKE, Artur-Axel a Winfried BULLINGER. Praxiskommentar zum
Urheberrecht. 4., neu bearbeitete Auflage. München: Beck, 2014, 2606 stran. ISBN 978-340-6608-827.§
69 c Rn. 24 f.
179
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Vhodnějším by se mohlo zdát ustanovení o pronájmu autorského díla dle ustanovení § 15
AZ:

Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné

podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou.

Definice pronájmu a půjčování vychází z čl. 2 odst. 1 Směrnice o pronájmu a
půjčování180.

Kvalifikace užívání cloudových služeb jako pronájem má svoje opodstatnění v obecném
právní kvalifikaci cloudu jako pronájmu sui generis, jak bývá označován v zahraniční

literatuře181. Nicméně podřazení cloudových služeb pod skutkovou podstatu pronájmu
není možné vzhledem k požadavku hmotného substrátu. I pokud bychom připustili, že

tato eventualita přichází do úvahy, pak dle názoru autorky to není možné i z důvodu
povahy vztahu pronajímatel-nájemce. Toto ustanovení zpravidla předpokládá vztah typu

jedna ku jedné, v případě cloudu ovšem musíme vycházet ze vztahu jedna k en (N), (tedy
více uživatelům).

Z těchto důvodů není v případě cloud computingu licence opravňující k pronájmu služby
relevantní, ledaže by docházelo k takovému užití díla v hmotné podobě.

9.4.2 Licenční vztahy mezi poskytovateli a uživateli cloudových služeb

V rámci licenčních vztahů mezi poskytovateli a uživateli cloudových služeb musí být

z pohledu autorského práva zejména podrobeno zkoumání, zda a popř. jakým způsobem
je zasaženo do práva dílo rozmnožit a zdali dochází k autorskoprávně relevantním
jednáním v rámci infrastruktury uživatele, nebo poskytovatele.

K rozmnožování software, potažmo aplikací, dochází zejména při jejich instalaci

v paměti počítače, tzn. zhotovením rozmnoženiny počítačového programu při zavedení a

Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. 11. 1992, o právu na pronájem a půjčování a o určitých právech
týkajících se autorského práva (kodifikované znění: Směrnice EP a Rady 2006/115/ES ze dne 12. 12. 2006,
o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s
autorským právem)
181
SCHMIDT-BENS Johana. Cloud-Computing-Technologien und Datenschutz. Edewecht: OlWIR Verl.
für Wirtschaft, Informatik und Recht, 2012. ISBN 9783939704713, str. 22
180
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provozu počítačového programu (§ 66 odst. 1 písm. a) AZ) a zhotovením záložní
rozmnoženiny pro případ možného poškození, ztráty nebo zničení rozmnoženiny
počítačového programu (§ 66 odst. 1 písm. c) AZ).

Z pohledu cloudových služeb může dojít k autorskoprávně relevantnímu jednání
teoreticky pouze zhotovením rozmnoženiny při instalaci do paměti počítače.
9.4.2.1

Právně relevantní jednání na počítači uživatele

Podle jedné teorie nedochází na straně uživatele k žádným autorskoprávně relevantním
jednáním182, jelikož k rozmnožování dochází výhradně na straně poskytovatele 183.

Dle těchto autorů184 nedochází za normálních okolností ze strany konečného uživatele

k žádnému právně relevantnímu jednání, zejména ve vztahu k uživatelskému softwaru
nedochází k jeho rozmnožování ve smyslu § 66 odst. 2 AZ.

Toto užívání odpovídá spíše modelu terminálového provozu, v rámci něhož je program

ukládán pouze do paměti hostingového serveru.185 Tím tedy nedochází k rozmnožení na
straně uživatele, vzhledem k tomu, že ho – na rozdíl od klasické konstelace klient-server

– technicky není schopen. Tak jako při jakémkoliv jiném použití internetového
prohlížeče, musí poskytovatel, který nabízí své služby pomocí odpovídajícího software

(jako například Google při použití svého vyhledávače) zajistit, že disponuje všemi

potřebnými autorskými a licenčními právy186. Tato situace se zásadně nezmění ani tehdy,
je-li k využití cloudových služeb zapotřebí namísto prohlížeče potřeba využití interakce
klient-server.

SCHUSTER, Fabian a Wolfgang REICHL. Cloud Computing & SaaS: Was sind die wirklich neuen
Fragen? Computer und Recht (CR). 2010, : 38-43, str. 39
183
op. cit., str. 40
184
NÄGELE Thomas a Sven JACOBS. Rechtsfragen des Cloud Computing. Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht: ZUM. München, 2010, : 281-289, str. 284
185
DREIER Thomas a Gernot SCHULZE, WANDTKE, Artur-Axel a Winfried BULLINGER.
Praxiskommentar zum Urheberrecht. 4. vydání München: Beck, 2014, 2606 stran. ISBN 978-340-6608827.§ 69 c Rn. 24 f.
186
SCHUSTER, Fabian a Wolfgang REICHL. Cloud Computing & SaaS: Was sind die wirklich neuen
Fragen? Computer und Recht (CR). 2010, : 38-43, str. 41
182
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S takovýmto pojetím nelze z pohledu autorky souhlasit hned z několika důvodů. Taková

teorie nezohledňuje velkou rozmanitost nabízených služeb a vychází ze zjednodušujícího
dělení, tak jak bylo představeno v úvodu této kapitoly.

Zatímco cloudové služby jako například salesforce.com187 jsou skutečně dostupné pouze
za pomocí webového prohlížeče bez možnosti a nutnosti jakékoliv předchozí instalace na

počítači uživatele, existují na straně druhé i služby, které uživateli dávají na výběr mezi

přístupem skrze webový prohlížeč nebo instalací přímo na počítači uživatele, jako

například Microsoft Office 365188. Přičemž je potřeba dodat, že výslovných
předpokladem dosažení plné funkčnosti cloudové služby, jako například již zmíněného
Microsoft Office 365, je jejich předchozí instalace na počítači uživatele 189.

I kdybychom ovšem připustili jednotný charakter nabízených cloudových služeb, dochází

v každém případě k rozmnožení ukládáním do cache190, to znamená do vyrovnávací
paměti počítače. Déle je možné argumentovat i tím, že ke spouštění převážné většiny
cloudových (rozuměj v tomto kontextu SaaS) programů bude potřeba spuštění

dynamického rozhraní pomocí skriptovacího jazyka JavaScrip, přičemž zdrojový kód
tohoto rozhraní je zpravidla potřeba stáhnout znovu při každém spuštění aplikace.

K

užití softwaru tedy v takovém případě dochází v okamžiku, kdy jsou z něj
vytvářeny dočasné rozmnoženiny v paměti jeho zařízení, k čemuž zpravidla
dochází při jeho spuštění.

Salesforce.com je jedním z největších poskytovatelů komplexních podnikových řešení, zejména
v oblasti customer relationship management. Více informací na http://www.salesforce.com/de/company/
188
Microsoft Office 365 je cloudové řešení pro sadu programů Microsoft Office (například Word, Excel,
PowePoint…) více informací je dostupných na adrese http://office.microsoft.com/de-de/buy/office-forbusiness-FX102918418.aspx?WT.mc_id=PS_Google_O365Commbrand_microsoft%20office%20365%20preise_text
189
V případě Microsoft Office 365 například využívání komplexních výpočetních operací v rámci
programu Excel
190
Cache je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva
subsystémy s různou rychlostí a vyrovnává tak rychlost přístupu k informacím. Účelem cache je urychlit
přístup k často používaným datům na „pomalých“ médiích jejich překopírováním na média rychlá.
„Pomalým“ médiem může být například obsah získávaný ze sítě in Cache. Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-30]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cache
187
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V případě takovýchto rozmnoženin se však ve vztahu k oprávněnému uživateli jedná o
dočasné rozmnoženiny dle ustanovení § 66 odst. 1 AZ, které stanoví, že do práva
autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu,

jestliže je to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu,

činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu. Toto oprávnění je reflexí
ustanovení článku 5 Směrnice o ochraně počítačového programu191.

V případě, že možnost pořizovat rozmnoženiny nelze v konkrétním případě subsumovat

pod ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a b) AZ, tedy zákonné licence, pak je nutné uzavřít
separátní licenční smlouvu.

9.4.2.2 Sdělování veřejnosti

Sdělování díla veřejnosti je upraveno v § 18 AZ obecně a dále v § 19 až § 23 AZ pro
specifické případy. Definice v § 18 odst. 1 AZ stanoví, že „sdělováním díla veřejnosti se

rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě, nebo
bezdrátově“. Dle § 18 odst. 2 AZ je sdělováním díla veřejnosti i „zpřístupňování díla
veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své

vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí“. Právo na sdělování veřejnosti

postihuje veškeré sdělování díla v nehmotné podobě, předem neurčeným osobám
nepřítomným v místě, ze kterého sdělování vychází192.

191

Výjimky z úkonů podléhajících omezení

1. Pokud nejsou ve smlouvě sjednána zvláštní ustanovení, nevyžadují svolení nositele práv úkony
uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b), pokud se jedná o úkony nezbytné k tomu, aby umožnily
oprávněnému nabyvateli užívat počítačový program způsobem, ke kterému je určen, včetně opravy chyb.
2. Oprávněnému uživateli počítačového programu nemůže být smluvně bráněno, aby z něho pořizoval
záložní rozmnoženinu, pokud je nezbytná pro užívání programu.
3. Osoba oprávněná užívat rozmnoženinu počítačového programu může při zavádění, zobrazování,
provozu, přenosu nebo ukládání do paměti počítačového programu, k němuž je oprávněna, bez svolení
nositele práv tento program zkoumat, studovat nebo zkoušet jeho funkčnost za účelem zjištění myšlenek a
zásad, které jsou základem kteréhokoliv z prvků programu.
192
Bod 23 odůvodnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001
o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti,
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Sdělování díla veřejnosti je upraveno v § 18 AZ obecně a dále v § 19 až § 23 AZ pro
jednotlivé specifické případy, které však nejsou pro tuto práci relevantní. Ustanovení §
18 AZ definuje sdělování veřejnosti jako:

(1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě

nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.

(2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti
způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby
zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

(3) Sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo
zajišťujícího takové sdělování.

(4) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavců 1 a 2 nedochází k vyčerpání práva autora
na sdělování díla veřejnosti

Sdělováním díla se tady rozumí široká škála sdělování díla v nehmotné podobě blíže

neurčenému okruhu osob193. Z dikce odstavce 2 vyplývá, že v tomto případě měl
zákonodárce na mysli zejména sdělování prostřednictvím internetu, přičemž pro

subsumpci skutkové podstaty pod § 18 odst. 2 AZ není rozhodné, zdali k přístupu
skutečně došlo, či nikoliv. Typickým představitelem sdělování díla veřejnosti jsou ondemand služby, tedy například streamingové platformy typu YouTube.
9.4.3 Problematika obsahu porušujícího duševní vlastnictví

V rámci posuzování odpovědnosti poskytovatele cloudových služeb (zde tedy veřejného
cloudu) je třeba klást si otázku, v jaké pozici se tento nachází. To znamená, zdali je

poskytovatel v roli pasivní, tj. zda poskytovatel služby pouze zprostředkovává volný
prostor a nemá žádnou znalost nebo kontrolu nad uchovávanými daty194.

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, xviii, 971
s. Velké komentáře. ISBN 9788071796084, str. 219
194
CÍSAŘOVÁ Zuzana. Elektronická data a cloud computing z pohledu autorského práva a ochrany
osobních údajů, in: KŘÍŽ, Jan. Impulsy k novelizaci předpisů v oblasti duševnı́ho vlastnictvı́ a revizi
aplikačnı́ praxe. Vydánı́ prvnı́. ISBN 9788087146705, str. 35
193
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Omezení odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb za obsah uložených

informací upravuje Směrnice o elektronickém obchodu195. Evropské komunitární
předpisy

dále

rozlišují

mezi

primární

a

sekundární

deliktní

odpovědností

zprostředkovatelů, která má za následek například povinnost k náhradě škody od jiných

povinností, které vyplývají z porušení práv třetích osob196. Konkrétní podobu této
odpovědnosti stanoví prováděcí předpisy členských států.

Směrnice byla do českého právního řádu transponována zákonem o některých službách
informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen
„ZNSIS“).

Zákon v obecné rovině upravuje především odpovědnost a práva a povinnosti osob, jež

poskytují služby informační společnosti, tedy služby poskytované elektronickými
prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, zároveň
se zabývá ochranou před zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení.

V našem případě je relevantní zejména ustanovení týkající se odpovědnosti za ukládaný
obsah a aplikace. Zde je klíčovým ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) ZNSIS, dle kterého je

odpovědnost založena již v případě nevědomé nedbalosti, tj. pokud zprostředkovatel
mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah
ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní. o protiprávnosti

ukládaných informací nevěděl, ale vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a
povaze případu vědět měl a mohl.

Podíváme-li se na ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie, pak je možné
dovodit, že úprava odpovědnosti poskytovatelů služeb za obsah informací uložených na

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o
elektronickém
obchodu"),
celý
text
je
dostupný
z
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:01:CS:HTML
196
CÍSAŘOVÁ Zuzana. Elektronická data a cloud computing z pohledu autorského práva a ochrany
osobních údajů, in: KŘÍŽ, Jan. Impulsy k novelizaci předpisů v oblasti duševnı́ho vlastnictvı́ a revizi
aplikačnı́ praxe. Vydánı́ prvnı́. ISBN 9788087146705, str. 37
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žádost uživatele se týká jednak provozovatele platformy sociální sítě dostupné na

internetu, který ukládá na svých serverech informace od uživatelů této platformy197,
provozovatele on-line tržiště za předpokladu, že nad uloženými daty měl kontrolu, či je

znal, ledaže by byl seznámen se skutečnostmi nebo okolnostmi, na základě kterých by
hospodářský subjekt postupující s řádnou péčí musel konstatovat protiprávnost takových

nabídek a zároveň by neučinil potřebné kroky k jejich odstranění198. A konečně na
poskytovatele optimalizace pro vyhledávání na internetu199, ledaže by obdobně uložená
data znal, či kontroloval, ledaže by se dozvěděl o protiprávnosti těchto dat, respektive
odkazů a tyto neprodleně neodstranil, nebo k nim neznemožnil přístup.

Postih těchto subjektů, respektive nařízení k preventivním opatřením by byl v rozporu s
§ 6 ZNSIS ve spojení s čl. 15 odst. 1 Směrnice o elektronickém obchodu, která

vnitrostátním orgánům zakazuje přijímat opatření, na jejichž základě by poskytovatel
hostingových služeb měl obecnou povinnost dohlížet na jím ukládané informace, jelikož
tyto

subjekty

nemají

obecnou

povinnost

dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat
skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Výše zmíněné tedy platí v případě pasivní role poskytovatele. Jsou-li uživatelé cloud
computingových služeb postaveni vzhledem k míře jejich participace na úroveň
koordinace s provozovatelem/poskytovatelem cloudové služby, nelze již ale hovořit o
pasivní roli a poskytovatel tak bude odpovídat přímo za obsah ukládaný a spravovaný
v systému, případně i za sdělování veřejnosti200.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (Velkého senátu) z 16.února 2012 ve věci Belgische
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) proti Netlog NV – věc C-360/10
198
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (velkého senátu) z 12. července 2011, L’Oréal SA, Lancôme
parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd proti eBay International AG,
eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephenu Pottsovi, Tracy Ratchford, Marii Ormsby, Jamesovi
Clarkovi, Joanně Clarke, Glenovi Foxovi, Rukhsaně Bi - věc C-324/09
199
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (Velkého senátu) z 23. března 2010, Google France SARL a
Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL proti Viaticum SA a
Luteciel SARL (C-237/08) a Google France SARL proti Centre national de recherche en relations humaines
(CNRRH) SARL a další (C-238/08) - spojené věci C-236/08 až C-238/08
200
CÍSAŘOVÁ Zuzana. Elektronická data a cloud computing z pohledu autorského práva a ochrany
osobních údajů, in: KŘÍŽ, Jan. Impulsy k novelizaci předpisů v oblasti duševnı́ho vlastnictvı́ a revizi
aplikačnı́ praxe. Vydánı́ prvnı́. ISBN 9788087146705, str. 38
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V případě, že poskytovatel takové cloudové služby získá povědomí o nelegálním obsahu,
aplikuje se procedura notifikace Notice and Take-Down Procedure (NTD). Jakmile se
totiž

poskytovatel

dozví

(typicky

z podnětu třetí osoby) o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o
protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučiní veškeré kroky, které lze po něm
požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací, vystavuje se
nebezpečí právní odpovědnosti za tento obsah na základě své nečinnosti.

S ohledem na výše řečené je třeba s ohledem na cloud computing rozlišovat mezi
poskytovateli IaaS a PaaS na straně jedné a poskytovateli SaaS na straně druhé.

V prvním případě je bez pochyby možné považovat poskytovatele těchto služeb za
poskytovatele hostingu, jelikož rozmnoženiny software, jimiž disponuje zákazník, je
možné považovat za obsah uložený na žádost uživatele ve smyslu ustanovení § 5 ZNSIS.

S tím se pojí i omezení odpovědnosti poskytovatele za eventuální zásah do práv třetích
osob (zejména autorských), jelikož poskytovatel nad rozmnoženinami nemá kontrolu.

Poskytovatel SaaS naopak výlučně určuje, jaký software bude spuštěn, má nad softwarem
a tudíž rozmnoženinami plnou kontrolu. S tím se váže i plná odpovědnost za případné
porušení práv třetích osob, s možnou výjimkou ohledně odpovědnosti za data, která
zákazník v rámci takového softwaru uloží.

Problematika obsahu porušujícího duševní vlastnictví se v zásadě týká tzv. „otevřených

systémů“. Otevřeným systémem lze přitom rozumět „systém, ve kterém je každému
uživateli umožněno uložit svůj obsah na stránky provozovatele (s registrací či bez) – tedy
i například diskuzního fóra, e-aukce, servery na sdílení videa či hudby a volně přístupné

databáze“201. Prominentními představiteli těchto otevřených systému jsou zejména

MAISNER, Martin a Linda MARŠÍČKOVÁ. Odpovědnost provozovatelů otevřených systémů [online].
[cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-provozovatelu-otevrenychsystemu-55633.html
201
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sociální sítě, jako je Twitter202, či Facebook203, či veřejná datová úložiště jako
Megaupload204.

Specifickým znakem těchto otevřených systémů je možnost interakce uživatelů v podobě
vkládání obsahu uživateli a to buď v podobě tzv. UGC (User Generated Content), či UMC

(User Mediated Content)205. Problematika spočívá zejména v interakci uživatele ve formě
UMC, neboť vkládaný obsah nemusí být obsahem vytvořeným uživatelem, ale obsah cizí,
který právě může porušovat práva duševního vlastnictví206.

Otevřený systém jako takový tedy nepředstavuje typického představitele veřejného

cloudu, jak je vymezen a popisován v rámci této práce. Je nicméně zajímavé se o tomto
systému a rizik z něj vyplývajících alespoň krátce zmínit, neboť tyto systémy na principu
veřejného cloudu fungují.

9.4.4 Mezinárodní právo autorské

Mezinárodní právo autorské je na unijní úrovni upraveno jednak Úmluvou o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, Řím, ze dne 19. června 1980 (Římská úmluva

o rozhodném právu) - uveřejněná pod. č. 64/2006 Sb.m.s., změněna sdělením MZV č.
21/2007 Sb.m.s., Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 593/2008 ze dne 17.

června 2008 právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) pro vztahy smluvní

a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007

o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Nařízení Řím II) – kromě čl. 29

Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky
zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků,
které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů (followers). Služba je
dostupná na adrese www.twitter.com
203
Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci
mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Služba je dostupná na adrese:
www.facebook.com
204
Služba je dostupná na adrese www.rapidshare.com
205
CÍSAŘOVÁ Zuzana. Elektronická data a cloud computing z pohledu autorského práva a ochrany
osobních údajů, in: KŘÍŽ, Jan. Impulsy k novelizaci předpisů v oblasti duševnı́ho vlastnictvı́ a revizi
aplikačnı́ praxe. Vydánı́ prvnı́. ISBN 9788087146705, str. 35
206
EDWARDS, Lilian. The Role and Responsibility of Internet Intermediaries in the Field of Copyright
and Related Rights [online]. World Intellectual Property Organization [cit. 2015-03-12]. Dostupné z:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_isoc_ge_11/wipo_isoc_ge_11_ref_01_edwards.pdf
202
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účinné od 1.1.200,9 pro vztahy mimosmluvní, která obsahují kolizní úpravu pro smluvní
a mimosmluvní závazkové vztahy občanského a obchodního práva.

Tyto dokumenty zakotvují princip teritoriality. Díky tomu jsou výlučná autorská práva a

jejich působnost omezena na území státu, který je individuálně propůjčuje, nebo je za

splnění určitých podmínek generálně uznává207. Autorovi díla tak nenáleží jednotné
celosvětové autorské právo.

Z pohledu kolizního práva je z principu teritoriality odvozen princip lex loci protectionis,

tedy právo státu poskytujícím ochranu208. To znamená, že za předpokladu, že stát

poskytující ochranu je součástí Bernské úmluvy209, je v případě, že například občan
Německa poruší autorské právo občana České republiky a k tomuto porušení dojde na

území Francie, aplikovatelné právo toho státu, ve kterém k porušení práv došlo. To
znamená, že se v tomto případě aplikuje právo Francie.

Protože autorské právo rozvine svůj ochranný účinek pouze na území státu, který tuto
ochranu poskytuje, může být autorské právo porušeno pouze aktem spáchaným na území
tohoto státu; právo země poskytující ochranu pak sankcionuje pouze na taková jednání,
která byla spáchána, nebo jejich spáchání hrozilo, na území tohoto státu210.

Tento princip je obsažen v článku 8 Nařízení Řím II. 211, stanovícím jako rozhodné právo
pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z porušení práva duševního

vlastnictví, právo země, pro kterou je uplatňována ochrana těchto práv, respektive v

REBMANN, Kurt, Franz-Jürgen SÄCKER a Roland RIXECKER. Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch. 4. Aufl. München: Beck, 2006, v. ISBN 3406458831., IntImmGR Rn. 7, BGH
NJW 1994, 2888, 2889.
208
Op. cit., IntImmGR Rn. 10 a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11.
července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Nařízení Řím II) – kromě čl. 29
účinné od 1.1.2009 - recitál 26 : „Pokud jde o porušování práv duševního vlastnictví, měla by se zachovat
obecně uznávaná zásada lex loci protectionis. Pro účely tohoto nařízení by se pojem práv duševního
vlastnictví měl vykládat tak, že zahrnuje například autorské právo a práva související, zvláštní právo na
ochranu databází a práva průmyslového vlastnictví“
209
Celý
text
Bernské
úmluvy
je
dostupný
na
následující
adrese:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm
210
SCHACK Heimo. Urheber- und Urhebervertragsrecht. 4., aktualizované a přepracované vydání.
Tübingen: M. Siebeck, 2007. ISBN 9783161494895., Rn. 802
211
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném
pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
207
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otázkách neupravených příslušným aktem Společenství právo země, ve které k tomuto
porušení došlo. Přičemž rozhodné právo podle tohoto článku nelze v souladu s článkem
8 odst. 3 Nařízení Řím II vyloučit dohodou stran.

V případě internetových skutkových podstat tak, jak ze své podstaty tvoří základ cloud

computingu, není otázka aplikovatelného práva doposud vyřešena212. A to zejména
z důvodu teritoriální neuchopitelnosti internetu jako takového, který značně ztěžuje

odpověď na otázku, podle jakého právního řádu je třeba chránit díla, když dopad následků
jejich užití přesahuje hranice jednoho státu.

Pro případ, že by se pro účely cloud computingu aplikovalo právo státu, na jehož území
se uplatňuje ochrana dle Nařízení Řím II., mělo by to za následek, že by poskytovatelé

cloud computingových služeb museli obstarat užívací práva všech jurisdikcí, ve kterých

existuje byť i jen teoretická možnost jejich užití213. Otázkou zůstává, jak je možné tomuto
nepříliš praktikovatelnému řešení zabránit. Odpovídající soudcovské rozhodnutí k této
problematice doposud nepadlo.

9.4.5 Diskutované možnosti řešení

Jedním z diskutovaných řešení tohoto problému je navázání na právní řád země

poskytovatele cloudových služeb nebo stanoviště serveru, ze kterého je cloudová služba

provozována214. Proti tomuto návrhu je ovšem možno namítnout evidentní riziko
takzvaného „forum shopping“, to znamená možnosti, aby si poskytovatel vybral mezi

více soudy. Poskytovatel autorskoprávně chráněných děl si tak může vybrat takový právní

NÄGELE Thomas a Sven JACOBS. Rechtsfragen des Cloud Computing. Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht: ZUM. München, 2010, : 281-289, str. 284
213
Jako způsoby užití zde přicházejí v úvahu jak rozmnožování, tak sdělování díla veřejnosti.
214
NÄGELE Thomas a Sven JACOBS. Rechtsfragen des Cloud Computing. Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht: ZUM. München, 2010, : 281-289, str. 284
212
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řád, který je pro jeho účely nejvhodnější a autorskoprávní podmínky rozmnožování, či
sdělování díla pro něj neschůdnější215.

Naopak zastánci takzvané Bogschovy teorie216 propagují vedle uplatnění práva země
původu, uplatnění zároveň i práva země, ve které je služba využívána, jako místa

skutečného ekonomického dopadu.217 Nebezpečí zneužití práva přesídlením na území
státu s minimální právní ochranou hrozí tehdy, pokud by aplikovatelným ve smyslu práva

státu poskytující ochranu, bylo pouze právo toho státu, ve kterém dochází k užití díla.
V případě autorského práva proto zastánci této teorie vychází z předpokladu, že obzvláště

při užití díla sdělováním díla veřejnosti, ztrácí na relevanci místo sdělení díla. Z podstaty
internetu dochází ke sdělování díla bez ohledu na teritoriální hranice a z tohoto důvodu
je tedy nemožné připisovat ekonomický dopad místu sdělení díla.218
9.4.6 Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že ve vztahu mezi poskytovateli cloudových služeb a výrobci
software budou uzavírány licenční smlouvy, jejichž předmětem bude zejména právo na
rozmnožování díla ve smyslu § 13 AZ a sdělování díla veřejnosti ve smyslu § 18 AZ.

Komplikovanější je tato konstelace v případě, pokud by byl nabízený software upraven
na zakázku konkrétního uživatele. Zde většinou nedochází ke sdělování veřejnosti

vzhledem k její absenci a stejně tak se nejedná o rozšiřování díla, vzhledem k tomu, že

z podstaty věci dochází pouze k využití funkce softwaru uloženém na hardwaru
poskytovatele219, který je však osobou odlišnou od výrobce software – záleží tedy na tom,

v jaké podobě poskytovatel software od výrobce získal. V každém případě je zřejmě

NORDEMANN, Wilhelm, Axel NORDEMANN a Jan Bernd NORDEMANN. Urheberrecht:
Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. 10.,
přepracované a aktualizované vydání. Stuttgart: Kohlhammer, 2008, 2353 str., ISBN 3170197711., §§ 120,
pozn. 76
216
Pojmenované dle dřívějšího generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)
217
NÄGELE Thomas a Sven JACOBS. Rechtsfragen des Cloud Computing. Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht: ZUM. München, 2010, : 281-289, str. 285
218
Op. cit.
219
JANSA Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN
978-80-251-4201-1, str. 256
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vyloučena možnost pronájmu díla ve smyslu § 15 AZ, jelikož se toto ustanovení vztahuje
pouze na pronájem software v jeho hmotné podobě.

V případě licenčních vztahů mezi poskytovateli a uživateli v případě, že jsou aplikace
zpřístupňovány v modelu one-to-many, dochází z autorskoprávního hlediska na straně

poskytovatele jednak k rozmnožování ve smyslu § 13 autorského zákona a dále ke
sdělování veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 2 AZ, tj. poskytovatel musí získat tato oprávnění

od výrobce softwaru, jelikož vždy platí, že subjekt nemůže poskytnout více práv, než sám
má. Jedná se o zpřístupňování softwaru, jakožto autorského díla, veřejnosti tím, že
kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména
počítačovou nebo obdobnou sítí220.

V případě užití služeb cloud computingu uživatelem (především v jeho podobě jako
SaaS) se tak bude ve většině případů jednat o rozmnožování softwaru, v některých lze

uvažovat o užití softwaru jiným způsobem (ve smyslu § 12 odst. 5 AZ) než způsoby
výslovně uvedenými v § 12 odst. 4 AZ, v některých nemusí jít o užití softwaru vůbec.

Co se otázky odpovědnosti cloudových poskytovatelů za svěřená data, respektive zásahy

do práv třetích osob týče, je vždy nutné zkoumat, zdali se poskytovatel nachází v roli

pasivní, tj. zda poskytovatel služby pouze zprostředkovává volný prostor a nemá žádnou
znalost nebo kontrolu nad uchovávanými daty, popřípadě rozmnoženinami, či takovou
kontrolou disponuje a je tudíž postižitelný ve smyslu zákona o některých službách

informační společnosti a potažmo i dalších právních předpisů, jakými jsou zejména
autorský zákon, občanský zákoník a trestní zákoník.

Specifickou problematikou nadále zůstává otázka mezinárodního autorského práva ve
vztahu k autorskoprávně relevantnímu obsahu sdíleného prostřednictvím cloudu.
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9.5 Cloud computing a právo na ochranu osobních údajů
V souvislosti s cloud computingem bývá nejčastěji jako rizikový faktor a hlavní důvod

proč obchodní korporaci se zavedením těchto služeb váhají, zmiňováno právě riziko noncompliance s předpisy o ochraně osobních údajů.

Jak již bylo zmíněno v úvodu této části, je jedním z hlavních výhod cloudu možnost

kdykoliv flexibilně reagovat na poptávku uživatelů zajištěná celosvětově rozmístěnými
datovými centry, připravenými kdykoliv poskytnout požadovaný rozsah výpočetního
výkonu, aniž by uživatel jakékoliv výkyvy zaznamenal.

Pohodlí uživatele je ovšem vykoupeno celou řadou rizik a, jak bude popsáno dále, ani
ujištění poskytovatelů cloudových služeb o využívání datových center, které se nacházejí
výhradně na území Evropské unie, respektive Evropského hospodářského společenství,
nemusí, zejména v případě hlavních poskytovatelů, zaručovat compliance se zákonnými
předpisy České republiky a Evropské unie.

V následujících odstavcích si tato práce klade za cíl osvětlit problémy, před kterými
korporace ve smyslu cloud compliance stojí, rozhodnou-li se využít tyto služby.

9.5.1 Cloud computing – právní výzvy s ohledem na zajištění ochrany osobních
údajů

Jak již bylo popsáno výše, představují technické zvláštnosti cloud computingu vedle
nepochybných výhod i značná rizika ve smyslu ztráty kontroly nad svěřenými daty.

Z pohledu Pracovní skupiny na ochranu osobních údajů zřízená podle článku 29221 (dále
též i jen „Pracovní skupina“) se jedná zejména o následující rizika222:

Ztráta výlučné kontroly nad těmito údaji a nemožnost aktivovat technická a organizační
opatření

nutná

k zajištění

dostupnosti,

integrity,

důvěrnosti,

transparentnosti,

Tato Pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jedná se o nezávislý evropský
poradní orgán pro otázky ochrany údajů a soukromí. Její úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES
a článku 15 směrnice 2002/58/ES.
222
Stanovisko č. 5/2012 Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES ke cloud
computingu [online] [cit. 2015-09-02], Dostupné z http://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nrul42v65lpn52s2ma
221
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izolovanosti, schopnosti intervence a přenositelnosti údajů, přičemž nedostatek kontroly
se může projevovat takto:


Nedostatečná

dostupnost

kvůli

chybějící

interoperabilitě

(závislost

na

poskytovatelích, vendor lock-in): Pokud poskytovatel cloudových služeb používá
proprietární technologii, může být pro zákazníka cloudových služeb obtížné

přemísťovat data a dokumenty mezi různými cloudovými systémy (přenositelnost

údajů) nebo vyměňovat si informace se subjekty, které využívají cloudových


služeb spravovaných jinými poskytovateli (interoperabilita).

Nedostatečná integrita způsobená sdílením zdrojů: Cloud sestává ze sdílených
systémů a infrastruktury. Poskytovatelé cloudových služeb zpracovávají osobní

údaje pocházející z různých zdrojů, tj. od různých subjektů údajů či organizací,


a může dojít ke střetu zájmů anebo zpracování může sloužit různým cílům.

Nedostatek důvěrnosti ve smyslu žádostí o vymáhání práva adresovaných přímo
poskytovateli cloudových služeb: osobní údaje zpracovávané v cloudu mohou být

předmětem žádostí o vymáhání práva podaných donucovacími orgány členských

států EU nebo třetích zemí. Existuje riziko, že osobní údaje mohou být sděleny
(cizím) donucovacím orgánům bez platného právního základu EU, čímž by došlo


k porušení právních předpisů EU pro ochranu údajů.

Neschopnost intervence kvůli komplikovanosti a dynamice řetězce v rámci
externího zajišťování služby: Cloudová služba nabízená jedním poskytovatelem

může sestávat z kombinace služeb od různých poskytovatelů, jež lze dynamicky


přidávat či odstraňovat v průběhu platnosti zákaznické smlouvy.

Neschopnost intervence (práva subjektů údajů): Je možné, že poskytovatel

cloudových služeb nezajistí nezbytná opatření a nástroje, jež by správci

napomohly při správě údajů, např. pokud jde o přístup k údajům, jejich výmaz či


opravu.

Chybějící izolovanost: Poskytovatel cloudových služeb může využívat fyzickou

kontrolu nad údaji od různých zákazníků k propojování osobních údajů. Pokud

mají administrátoři dostatečná práva na přednostní přístup (high-risk roles), mohli


by propojovat informace od různých zákazníků.

Řetězec zpracování zahrnuje více zpracovatelů a subdodavatelů
96





Osobní údaje jsou zpracovávány na různých místech v rámci EHP, což má přímý
dopad na právní předpisy použitelné pro veškeré spory ohledně ochrany údajů,
k nimž může dojít mezi uživatelem a poskytovatelem.

Osobní údaje jsou předávány do třetích zemí mimo EHP. Třetí země nemusí

zajišťovat odpovídající úroveň ochrany údajů a předávání údajů nemusí být
spojeno s vhodnými ochrannými opatřeními (např. standardní smluvní doložky
nebo závazná podniková pravidla), a mohlo by být tudíž nezákonné

V důsledku toho mohou pro poskytovatele i pro uživatele cloudových služeb vznikat jak
problémy při dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, tak komplikace při

zajišťování bezpečnosti IT a IT compliance223. V následujících odstavcích si tato práce
klade za cíl osvětlit problémy, před kterými korporace ve smyslu compliance stojí,
rozhodnou-li se využít tyto služby.

9.5.2 Cloud computing – Následky porušení compliance s ohledem na zpracovávání
osobních údajů

Vedle následků uvedených již v předchozích částech této práce plynoucích z ustanovení
příslušných zákonů se jedná i o zásadní škody na reputaci korporace. V případě, že se

informace o nevhodném nakládání se svěřenými osobními údaji dostanou na veřejnost,

může dojít ke značným škodám na dobrém jméně korporace, což vede ke značnému
poklesu důvěry u stávajících, či potenciálních zákazníků. Dodržování předpisů o ochraně

osobních údajů představuje pro zákazníky (ve smyslu jak obchodních korporací jako

EUROCLOUD DEUTSCHLAND_ECO E.V. Leitfaden Cloud Computing Recht, Datenschutz &
Compliance: Recht, Datenschutz & Compliance. Kolín nad Rýnem, 2010. Dostupné také z:
http://www.cloudingsmes.eu/wordpress/wpcontent/uploads/2014/07/EuroCloud_Leitfaden_RDC_DE.pdf, obdobně i BITKOM. Cloud Computing –
Was Entscheider wissen müssen: Ein ganzheitlicher Blick über die Technik hinaus: Positionierung,
Vertragsrecht,
Datenschutz,
Informationssicherheit,
Compliance.
Berlin:
Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V., 2010. Dostupné také z:
https://www.bitkom.org/Publikationen/2010/Leitfaden/Leitfaden-Cloud-Computing-Was-Entscheiderwissen-muessen/BITKOM_Leitfaden_Cloud_Computing-Was_Entscheider_wissen_muessen.pdf
223
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uživatelů cloudových služeb, tak jejich zákazníků) právní jistotu a ochranu proti zdánlivě
nekontrolovatelnému vývoji moderních technologií224.

Prominentní případy ztráty nebo sledování osobních údajů na národní225 i mezinárodní226
úrovni senzibilují pro toto téma i širší veřejnost.

Vzhledem k dosavadní neexistenci srovnatelné studie v rámci České republiky budiž pro
ilustraci vyčíslení finančních následků úniku informací zmíněna výroční studie

společností Symantec a Ponemon Institute za rok 2010227 s názvem „Náklady spojené s
únikem dat ve Spojených státech“, podle které průměrné náklady spojené s únikem dat

vzrostly na 7,2 milionů dolarů a průměrné náklady za jeden ohrožený záznam na 214
dolarů oproti 204 dolarům v roce 2009 (zahrnuje například výdaje na detekci, oznámení
a následné reakce).

Studie také analyzuje ekonomický dopad úniku dat nebo dopad na snížení důvěry
zákazníků, přičemž vychází z podrobné analýzy 51 případů úniku dat s rozsahem téměř
4 200 až 105 000 záznamů228.

Následkem jednak médii stále více zohledňované bezpečnosti dat a hospodářským

následkům, které ztráta těchto dat s sebou nese, jsou nejnovější reformní úsilí Evropské
unie, jak o nich bude pojednáno dále.

VON NOTZ, Konstantin. #public_life: digitale Intimität, die Privatsphäre und das Netz. Berlin:
Heinrich-Böll-Stiftung, 2011. ISBN 9783869280523., str. 80 a násl.
225
Například v kauze úniku dat romských studentů, kteří dostávali dotace na studium, „Ministerstvu unikla
data o Romech, pokuta je 450 tisíc“, článek je dostupný na adrese http://www.lidovky.cz/ministerstvodostalo-pokutu-pul-milionu-za-unik-dat-o-romskych-zacich-1mk/veda.aspx?c=A120711_154659_ln_veda_ase
226
Například v kauze sledování uživatelů platforem vlastněný firmou Google, „Brusel vytáhl proti Googlu,
nelíbí se mu sledování uživatelů“, článek je dostupný na adrese http://byznys.lidovky.cz/brusel-vytahlproti-googlu-nelibi-se-mu-sledovani-uzivatelu-prv-/firmy-trhy.aspx?c=A130218_190317_firmytrhy_mev
227
2010 Annual Study: U.S. Cost of a Data Breach: Compliance pressures, cyber attacks targeting sensitive
data drive leading IT organizations to respond quickly and pay more [online]. Symantec [cit. 2014-06-26].
228
Jeden únik dat = účet na 7,2 milionů dolarů, říká studie Ponemon a Symantec. CIO.cz [online]. [cit.
2014-06-26].
224
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9.5.3 Cloud computing – právní aspekty s ohledem na zajištění ochrany osobních
údajů

Jak již bylo uvedeno v kapitole sedmé (a pro snazší orientaci budiž zde alespoň krátce
vymezeno ještě jednou), rozumíme osobními údaji ve smyslu § 4 písm. a) ZOOÚ zákona

o ochraně osobních údajů, jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt
údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více

prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní
nebo sociální identitu.

Zákon přitom rozlišuje mezi osobními údaji a citlivými údaji, které zákon vymezuje v §
4 písm. b) ZOOÚ.

Obchodní korporace je považována za správce ve smyslu § 4 písm. j) ZOOÚ v případě,
že takové informace zpracovává ve smyslu jakékoliv operace nebo soustavy operací

určeným ke shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravě nebo
pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání,

výměně, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci, a to buď automatizovaně, nebo
jinými prostředky ve smyslu § 4 písm. e) ZOOÚ,.

Správce jakožto odpovědná osoba určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů,

provádí zpracování a odpovídá za něj. Za tímto účelem může pověřit i externího
zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) ZOOÚ, přičemž zpracovatelem je každý subjekt,

který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje
podle ZOOÚ. Externím zpracovatelem je ve zkoumané právní konstelaci právě
poskytovatel cloudové služby, zpracovává-li osobní údaje způsobem uvedeným v § 4
písm. e) ZOOÚ.

Přičemž platí, že správce musí se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních
údajů, ve které musí být zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem
a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a

organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů ve smyslu § 13 ZOOÚ, jak o tom bylo
pojednáno dříve.
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9.5.3.1 Problematika informovaného souhlasu

Prvním z institutů práva na ochranu osobních údajů, který způsobuje v souvislosti
s cloudem jisté problémy je institut informovaného souhlasu.

Informovaný souhlas je vědomý projev vůle subjektu údajů, jímž subjekt svoluje ke

zpracování svých údajů, je informován o tom, komu a k čemu bude sloužit a po jakou
dobu229. Konkrétně, dle ustanovení § 5 odst. 2 ZOOÚ může správce zpracovávat osobní
údaje (s výjimkou zákonem stanovených případů – např. pokud zpracovávání ukládá sám

zákon nebo z něj vyplývá taková povinnost, typicky při zpracování mezd zaměstnanců
apod.) pouze se souhlasem subjektu údajů, přičemž obsahem takového souhlasu musí být

dle § 5 odst. 4 informace o tom, jaký je účel zamýšleného zpracování (proč budou osobní
údaje zpracovávány, s jakým cílem), jaké osobní údaje budou zpracovávány (konkrétní
kategorie údajů a jejich rozsah), kdo je bude zpracovávat (správce se musí jednoznačně

identifikovat) a jak dlouho (na jakou dobu je souhlas s tímto konkrétním zpracováním
osobních údajů poskytován).

Přičemž je povinností správce po celou dobu zpracování udělení souhlasu prokázat, což
má za následek, že udělení souhlasu bude obvykle provedeno pomocí formuláře, či
nějakého jiného dokumentu obvyklého ve smluvních závazkových vztazích230.

Pouze takové zpracování, o němž je subjekt údajů dostatečně poučen, může řádně
posoudit a rozhodnout se, zda s ním bude souhlasit231.

K povinnosti informovat subjekt údajů o zamýšleném zpracování jeho osobních údajů se

rovněž váží povinnosti správce údajů stanovené v § 11 odst. 1 a 2 ZOOÚ. Shromažďujeli dále správce osobních údajů, které v praxi často následuje bezprostředně po poskytnutí

souhlasu se zpracováním, je správce povinen dle § 11 odst. 1 ZOOÚ subjekt údajů

informovat, jestliže subjektu údajů tyto informace nejsou známy (například díky jeho

MATOUŠOVÁ, Miroslava a Ladislav HEJLÍK. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd.
Praha: ASPI, 2008, 455 s. Právní rukověť (ASPI). ISBN 9788073573225., str. 295
230
Op. cit.
231
ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. STANOVISKO č. 2/2008: Souhlas se zpracováním
osobních
údajů,.
CIO.cz
[online].
[cit.
2014-06-26].
Dostupné
z:
http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_2.pdf, str. 3
229
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informování správcem před získáním souhlasu), v jakém rozsahu, pro jaký účel a kdo a
jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje
zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy232.

Tento požadavek, zejména v rozsahu povinnosti „kdo a jakým způsobem“ bude osobní

údaje zpracovávat, představuje s ohledem na cloud computing značný problém. Správce
totiž stojí před problémem, jak moc detailně podat požadované informace, aby bylo ještě
možno hovořit o informovaném souhlasu, zejména ve smyslu dílčích kroků při
zpracování.

Problematické je to především v případech, kdy správce zpracováním pověří
poskytovatele cloudových služeb veřejného cloudu spojeným s předáváním osobních

údajů do zahraničí nebo v případě předávání na mezi- nebo nadnárodní instituce a/nebo
pokud je součástí procesu i subdodavatel poskytovatele cloudových služeb233.

V takovém případě je pro obchodní korporace jako správce velice těžké požadavkům §
11 odst. 1 ZOOÚ dostát. Správci totiž nemusí být zdaleka známo, jaké struktury jsou
v rámci veřejného cloudu využívány, na kterých serverech, v kterých zemích a jaké
služby kterých subdodavatelů poskytovatel využívá, natož aby o tom podal dostatečně

podrobné informace ve smyslu informovaného souhlasu tak, jak jej ZOOÚ vyžaduje.
Otázkou proto zůstává, zdali je cloud compliance na pozadí popsané problematiky vůbec
dosažitelná.

Český Úřad se k této problematice doposud nevyjádřil, a vzhledem k razantnosti vývoje

tak nezbývá než vyčkat, jak se k této otázce, která se jistě dříve nebo později objeví,
postaví.

Na tomto místě budiž pro zajímavost a pro inspiraci opět poukázáno na právní regulaci
německého Spolkového zákona o ochraně osobních údajů, který pro tyto případy uznává

Op. cit.
SCHMIDT-BENS Johana. Cloud-Computing-Technologien und Datenschutz. Edewecht: OlWIR Verl.
für Wirtschaft, Informatik und Recht, 2012. ISBN 9783939704713, str. 29
232
233
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instituci tzv. zpracování dat na zakázku234, spočívající v možnosti správce pověřit, za

dodržení poměrně přísných podmínek235, zpracováním dat zpracovatele, aniž by zároveň
musel jmenovitě v textu informovaného souhlasu uvádět osobu zpracovatele a způsob
zpracování.

Takováto možnost zaručuje správcům velkou flexibilitu při pověřování zpracováním dat,

neboť se mohou bez velkých byrokratických nákladů orientovat na hospodárnost a měnící

se nabídku ze strany poskytovatelů. Zároveň je ovšem v rámci tohoto „privilegovaného

zpracování“236správce osobou plně zodpovědnou za plnění jí ze zákona uložených
povinností i za jednání zpracovatele. Tento model bývá hojně využit i v rámci
mezinárodních koncernů237.

9.5.3.2 Povinnosti správce a zpracovatele v případě zpracovávání dat v rámci cloud
computingu

Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku uvádí následující:

„Na ochranu osobních údajů v rámci využití „cloud computingu“ při jejich zpracování

musíme nahlížet zejména z pozice správce osobních údajů, tedy z pozice subjektu, který s
údaji primárně nakládá a rozhoduje o druzích prostředků, které budou pro zpracování

osobních údajů použity. Jedním z technických prostředků může být právě varianta cloud

§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag,
Bundesdatenschutzgesetz, ve znění k 14.08.2009, anglická verze úplného znění zákona je dostupná na
adrese http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/englisch_bdsg.html#p0196
235
Správce jako majitel osobních údajů má mimo jiné povinnost zvolit takového zpracovatele, který
disponuje vhodnými technickými a organizačními opatřeními a zároveň má povinnost se před započetím
zpracování o nich osobně přesvědčit. Správce má navíc povinnost seznámit se na základě referencí,
auditových zpráv a certifikací o finanční a personální situaci zpracovatele in TAEGER, Jürgen a Detlev
GABEL. Kommentar zum BDSG und zu den Datenschutzvorschriften des TKG und TMG: und zu den
Datenschutzvorschriften des TKG und TMG. 1. vydání, Frankfurt, M.: Verl. Recht und Wirtschaft, 2010,
1434 p. ISBN 978-380-0514-854., § 4b Rn. 23, str. 458). Tyto požadavky však v konečném důsledku staví
správce před stejné problémy, jakým jsou vystaveni čeští správci dat při jejich povinnosti provádění
zpracovatelem kontrolovat, jak o tom bude pojednáno dále.
236
LEHMANN Michael a Jan-Geert MEENTS. Handbuch des Fachanwalts Informationstechnologierecht.
2., vydání. Köln: Heymann, 2010. ISBN 978-345-2273-994., str. 918
237
SCHMIDT-BENS Johana. Cloud-Computing-Technologien und Datenschutz. Edewecht: OlWIR Verl.
für Wirtschaft, Informatik und Recht, 2012. ISBN 9783939704713, str. 30
234
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computingu, tedy jakéhosi pronájmu výpočetního výkonu či úložného prostoru
poskytovatele cloud computingu.“

Ve většině případů bude poskytovatel cloud computingu zpracovatelem ve smyslu § 4
písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. To však nezbavuje správce osobních údajů (tedy subjekt,

který si cloud computing najímá) povinností, které jsou na něj zákonem č. 101/2000 Sb.

kladeny a v této souvislosti je nutné zmínit zejména povinnost stanovenou v § 13 zákona
č. 101/2000 Sb., která se týká zabezpečení osobních údajů.

Je tak na správci, aby analyzoval dopady řešení využití cloud computingu (analýza rizik),

zajistil adekvátní opatření na své straně (např. šifrování dat) a aby si uzavřením
smluvních vztahů s případným poskytovatelem služeb cloud computingu ošetřil veškeré

podmínky zpracování (zajištění odpovídající úrovně zabezpečení; odpovědnost
poskytovatele služeb/zpracovatele za jeho případná selhání s dopady do oblasti ochrany
osobních údajů apod.).“

To znamená, že správce se v žádném případě nezbavuje odpovědnosti za plnění
povinností, které mu ukládá zákon tím, že osobní údaje svěří zpracovateli, respektive
poskytovateli odpovídajících cloudových služeb.

Naopak, plnění veškerých povinností vyplývajících pro něj ze zákona tak jak jsou
uvedeny § 5 ZOOÚ, se v souladu s § 7 ZOOÚ vztahují i na zpracovatele. Jedná se přitom
zejména o následující povinnosti:

- stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
- stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,

- zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem a jejich
aktualizace

- shromažďování osobních údajů odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanového účelu,

- uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování

- zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6 ZOOÚ,
nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas
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- shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod
záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,

- nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům,

V případě, že zpracovatel stanovený rámce překročí, respektive stanoví jiný, vlastní účel

zpracování a zpracování k tomuto účelu bude skutečně provádět, je potřeba získat jak
souhlas původního správce osobních údajů, tak ve většině případů také nový informovaný
souhlas subjektu údajů podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) ZOOÚ 238.

Je otázka, jakou formu má Úřad na mysli, když požaduje, aby si poskytovatel služeb
cloud computingu ošetřil veškeré podmínky zpracování (zajištění odpovídající úrovně

zabezpečení; odpovědnost poskytovatele služeb/zpracovatele za jeho případná selhání s
dopady do oblasti ochrany osobních údajů apod.). Ve stanovisku je sice řeč o smluvním

zabezpečení, tak jak to odpovídá zákonu, nicméně požadavek výlučně smluvního

zakotvení těchto povinností bez potřeby předchozí nebo následné kontroly nemůže být
v zájmu zákonodárce.

Povinnosti je vedle jejich ukládání také potřeba vymáhat a kontrolovat, přičemž z dikce
zákona, ani z citovaného stanoviska Úřadu není zřejmé, zdali je správce povinen se ještě

před započetím zpracovávání, či v jeho rámci přesvědčit o plnění těchto povinností
zpracovatelem.

Vymáhání povinností znamená, že formálně vyhlášená odpovědnost zpracovatele za
odpovídající ochranu údajů je v praxi naplňována. Podstatné je, aby správce prováděl

(nebo aby taková byla u zpracovatele prováděna) účinnou kontrolu přijatých opatření

způsobem a četností kontrolních úkonů odpovídající rizikům prolomení nebo jiného
porušení povinností239.

Co se konkrétně Úřadem zmiňované povinnosti obsažené v ustanovení § 13 ZOOÚ týče,
určuje správce sám prostředky a způsob zpracování osobních údajů, jak o tom bylo

MATOUŠOVÁ, Miroslava a Ladislav HEJLÍK. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd.
Praha: ASPI, 2008, 455 s. Právní rukověť (ASPI). ISBN 9788073573225., str. 200
239
Op. cit., str. 269
238
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obsáhle pojednáno v úvodních kapitolách této práce, přičemž jeho rozhodnutí vychází
z jeho vlastních lidských, finančních, prostorových apod. možností 240.

Obecný rámec přitom tvoří přijatá technická a organizační opatření, tak jak je popsáno

v úvodním ustanovení č. 46 směrnice 95/46/ES241: „vzhledem k tomu, že ochrana práv a
svobod subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyžaduje, aby byla
přijata příslušná technická a organizační opatření jak při přípravě systému zpracování,

tak v průběhu vlastního zpracování, s cílem zajistit především bezpečnost a tím také

zabránit jakémukoli neoprávněnému zpracování…..tato opatření musejí zajistit

odpovídající úroveň bezpečnosti s ohledem na odbornou úroveň a náklady na jejich
provedení v souvislosti s riziky vyplývajícími ze zpracování údajů a z povahy údajů, které
mají být chráněny…“

Které konkrétní standardy se mohou při výběru a aplikaci bezpečnostních opatření
uplatnit, bylo popsáno již výše.

V této části se spíše nabízí otázka, jak může správce osobních údajů, kterýžto má ze
zákona povinnost prostředky a způsob zpracování osobních údajů určit, v případě

poskytovatelů veřejných cloudů své povinnosti dostát, přičemž tato opatření musí být
v souladu s § 13 odst. 2 dokumentována.

Dle čl. 17 odst. 2 Směrnice 95/46/ES242 je správce povinen si zvolit takového
poskytovatele, který poskytuje dostatečné záruky s ohledem na technickoorganizační

opatření, přičemž správce je povinen na dodržování těchto opatření dbát243. Těmito
opatřeními jsou zejména244:


Dostupnost

Op. cit., str. 262
Celý
text
Směrnice
včetně
úvodních ustanovení
je
dostupný
z
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:15:31995L0046:CS:PDF
242
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
243
JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN
978-80-251-4201-1, str. 270
244
Stanovisko č. 5/2012 Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES ke cloud
computingu
[cit.
2015-09-22],
dostupné
z
http://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6nrul42v65lpn52s2ma
240
241
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Zajištění dostupnosti znamená zajištění včasného a spolehlivého přístupu
k osobním údajům. Závažnou hrozbou pro dostupnost údajů v cloudu je

neočekávaná ztráta síťového propojení mezi zákazníkem a poskytovatelem nebo
snížení výkonnosti serverů způsobené zlovolným jednáním, jako jsou útoky typu

distribuovaného odepření služby (Denial of Service). Dostupnost dále ohrožují
neočekávaná hardwarová selhání síťových systémů i systémů pro zpracování

nebo uchovávání údajů v cloudu, dále pak výpadky elektřiny nebo jiné problémy


infrastruktury.
Integrita

Integritu lze definovat jako vlastnost, jež spočívá v pravosti údajů, které nebyly
během zpracovávání, uchovávání nebo předávání nijak zlovolně či náhodně

pozměněny. Pojem integrity lze rozšířit i na systémy IT, které pak musí
zpracovávat osobní údaje tak, aby u nich nedošlo k žádné změně. Odhalování

změn osobních údajů lze dosáhnout pomocí šifrovacích a autentizačních

mechanismů, jako jsou autentizační kódy nebo podpisy zprávy, přičemž zásahy
do integrity je možné odhalit pomocí příslušných systémů detekce nebo prevence


(IPS/IDS).
Důvěrnost

Důvěrností se v tomto kontextu rozumí zejména šifrování, a to jak aktivních, tak
neaktivních údajů, a dále správa šifrovacích klíčů, jelikož od důvěrnosti

šifrovacích klíčů se v konečném důsledku odvíjí i ochrana údajů. Mezi další

technická opatření, jež mají zajistit důvěrnost, patří mechanismy autorizace
a přísné ověřování (např. dvou faktorová identifikace). Ve smluvních doložkách

by měly být rovněž stanoveny povinnosti ohledně důvěrnosti údajů pro
zaměstnance zákazníků cloudových služeb, poskytovatelů cloudových služeb


a subdodavatelů
Transparentnost

Transparentnost má pro řádné a legitimní zpracování osobních údajů klíčový

význam. Podle směrnice 95/46/ES musí zákazník cloudových služeb poskytnout

subjektu údajů, od kterého získává údaje, informace o své totožnosti a účelu
zpracování. Zákazník cloudových služeb by měl rovněž poskytovat veškeré

doplňující informace, například ohledně příjemců či kategorií příjemců údajů, což
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může zahrnovat i zpracovatele a dílčí zpracovatele, pokud jsou tyto doplňující


informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování údajů vůči subjektu údajů
Izolovanost (omezení účelu)

V infrastrukturách cloudu sdílí zdroje, jako jsou úložiště, paměť a sítě celá řada

uživatelů.. Tak vzniká nové riziko zpřístupnění údajů a jejich zpracování pro
neoprávněné účely. Smyslem cíle ochrany údajů spočívající v jejich izolovanosti

je tento problém řešit a přispět k zajištění toho, že údaje nebudou použity nad

rámec svého původního účelu (čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 95/46/ES), a k

zachování důvěrnosti a integrity. Izolovanost se také odvíjí od technických
opatření, jakými jsou posílení hypervizorů a řádná správa sdílených zdrojů, pokud

se nástroje virtualizace využívají ke sdílení fyzických zdrojů různými zákazníky


cloudových služeb.

Schopnost intervence

Podle směrnice 95/46/ES má subjekt údajů právo na přístup k údajům, na jejich
opravu, výmaz nebo blokování a právo na námitku (srov. článek 12 a 14).

Zákazník cloudových služeb musí ověřit, že poskytovatel cloudových služeb
nebrání plnění těchto požadavků technickými a organizačními překážkami, včetně


případů, kdy údaje dále zpracovávají subdodavatelé.
Přenositelnost

V současné době většina cloudových poskytovatelů nevyužívá standardní datové

formáty a rozhraní služeb usnadňující interoperabilitu a přenositelnost mezi
různými poskytovateli cloudových služeb. Pokud se zákazník cloudových služeb

rozhodne o přechod od jednoho poskytovatele k druhému, může tato chybějící

interoperabilita vyústit v situaci, kdy je nemožné nebo přinejmenším obtížné
předat (osobní) údaje zákazníka novému poskytovateli (tzv. závislost na
poskytovatelích, vendor lock-in). Totéž platí i pro služby, které zákazník vyvinul


na platformě nabízené původním poskytovatelem (PaaS).
Odpovědnost

V kontextu ochrany osobních údajů chápeme odpovědnost IT jako prokazatelnost

a zjistitelnost jak nakládání s údaji jako takovými, tak i prokazatelnost učiněných
kroků k zajištění plnění zásad ochrany osobních údajů.
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Poskytovatelé cloudových služeb by měli poskytovat písemné doklady o
vhodných a účinných opatřeních, jejichž výsledkem je plnění zásad ochrany údajů
uvedených v předchozích oddílech. Jako příklady těchto opatření lze jmenovat
postupy na zajištění identifikace veškerých operací zpracování údajů, na

zodpovězení žádostí o přístup, na přidělení zdrojů včetně jmenování inspektorů

ochrany údajů, kteří odpovídají za organizaci dodržování předpisů na ochranu
údajů, či nezávislé postupy certifikace. Správci údajů by měli být rovněž schopni

na příslušnou žádost prokázat příslušnému orgánu dohledu zavedení nezbytných
opatření.

Z důvodu téměř identické zákonné úpravy v důsledku implementace evropské Směrnice

o ochraně osobních údajů je v takových případech možné a vhodné hledat inspiraci
v jiných evropských zemích. Podíváme-li se například k našim západním sousedům na

jejich přístup ke vztahu správce a zpracovatele, zjistíme, že německé zemské úřady pro
ochranu osobních údajů skutečně ve většině případů požadují, aby se správce fyzicky
přesvědčil o prováděných technicko-organizačních opatřeních.

Tento přístup je v dimenzích cloud computingu, řečeno bez nadsázky, pro drtivou většinu
obchodních korporací v rolích správců zhola nemožný. Je jen těžko představitelné, že

největší cloudcomputingoví poskytovatelé, jako je Amazon, Google či Microsoft všechny

své správce nechá nahlédnout do svých výpočetních center a jednoho po druhém seznámí
s přijatými opatřeními.

I kdybychom ovšem vycházeli z toho, že Úřad nebude vyžadovat fyzické seznámení se
s přijatými opatřeními, zůstává otázka, jak se může správce se způsoby zpracovávání

seznámit, aby si o nich mohl vytvořit ucelenou představu a učinit kvalifikované
rozhodnutí. O představě, že by správce takovýmto poskytovatelům způsoby zpracování
určoval ani nemluvě.

Zároveň je nutné zohlednit oprávněné zájmy takovýchto poskytovatelů chránit svoje

obchodní tajemství, které často spočívá právě v použité technologii k technickému
provedení cloudu a v jeho zabezpečení.

Jedním z možných řešení takovéhoto rozporu je prokázání použitých bezpečnostních a
technických opatření vůči správci pomocí aktuální certifikace, či auditu, kterými se
naopak správce může prokázat vůči Úřadu. Evropská unie, která jednak rozpoznala
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potenciál cloud computingu pro hospodářský rozvoj celého společenství, ale zároveň i

těžkosti s tím spojené, na to reaguje právě návrhem jednotné certifikace pro poskytovatele
cloud computingu, tak jak o tom bude pojednáno závěrečné kapitole.

9.5.4 Problematika ochrany osobních údajů v cloudu při poskytování osobních
údajů do zahraničí

Další právní výzvou cloud compliance je předávání osobních údajů do zahraničí.

Mezinárodní dimenze cloud computingu staví požadavky compliance vzhledem k
požadavkům evropské ochrany osobních údajů, v mezinárodním srovnání velmi přísným,
před celou řadu výzev245.

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, vděčí cloud computing za své výhody zejména

svému široce rozprostřenému portfoliu zdrojů výpočetního výkonu. Tento je ve většině

případů celosvětový, i když se stále více objevují snahy poskytovatelů246 marketingově
využít právní výhody a jistotu, které lokace těchto zdrojů v rámci EU, respektive EHP
skýtá. I když i takovéto ubezpečení je třeba podrobit kritické analýze.
9.5.4.1

Právní rámec poskytování ochrany osobních údajů v cloudu při poskytování

osobních údajů do zahraničí

Z ustanovení Směrnice o ochraně osobních údajů a ustanovení ZOOÚ vyplývají speciální
požadavky na přípustnost mezinárodních přenosů osobních údajů.

Poskytování osobních údajů do zahraničí v rámci jejich zpracování je v zákoně o ochraně
osobních údajů označováno jako „předávání osobních údajů do jiných států“. Hlava III.
zákona reflektuje mezinárodní předpisy stanovením podmínek, které je nutné splnit

k legálnímu předání osobních údajů do zahraničí. Ustanovení § 27 ZOOÚ je přitom

SCHMIDT-BENS Johana. Cloud-Computing-Technologien und Datenschutz. Edewecht: OlWIR Verl.
für Wirtschaft, Informatik und Recht, 2012. ISBN 9783939704713, str. 42
245
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koncipováno tak, aby v něm stanovené podmínky zaručily nejméně stejnou ochranu
osobních údajů, jako je garantována v České republice.

Dle právního režimu, tak jak jej nabízí ÚOOZ lze rozlišovat mezi transfery osobních
údajů do států EU resp. EHP a států mimo tento prostor.

9.5.4.2 Přenos osobních údajů do států Evropské unie a Evropského hospodářského
prostoru

V ustanovení § 27 odst. 1 ZOOÚ je zapracován jeden z nejvýznamnějších principů, na

kterém je postavena Evropská unie247, tak jak je obsažen v článku 14 odst. 2 Smlouvy o

založení Evropského Společenství248 a konkrétně s ohledem na ochranu osobních údajů
specifikován v článku 1 odst. 2 Směrnice 95/46/ES: „Volný pohyb osobních údajů
nemůže být omezován, pokud jsou údaje předány do členského státu Evropské unie.“
V důsledku toho není potřeba pro žádat o povolení pro předání osobních údajů do států
Evropské unie a států, které ratifikovali Úmluv č. 108 (Úmluvu o ochraně osob se
zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů - Rada Evropy, ETS 108, 1981;
dále jen „Úmluva č. 108“). Jedná se přitom o státy jako je například Švýcarsko, Albánie,
Norsko atd. 249

9.5.5 Přenos osobních údajů do třetích zemí
9.5.5.1 Přenos osobních údajů do třetích zemí s dostatečnou úrovní ochrany osobních
údajů

Ustanovení § 27 odst. 2 ZOOÚ stanoví, že do třetích zemí mohou být osobní údaje
předány, pokud zákaz omezování volného pohybu údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy,

k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a kterou je Česká republika vázána, nebo jsou

MATOUŠOVÁ, Miroslava a Ladislav HEJLÍK. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd.
Praha: ASPI, 2008, 455 s. Právní rukověť (ASPI). ISBN 9788073573225., str. 216
248
Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a
kapitálu v souladu s ustanoveními této smlouvy. Celý text smlouvy je dostupný z
http://www.euroskop.cz/gallery/5/1749-8ca9577b53a4deb6f8c87820d1ea31b7.pdf
249
Aktuální
seznam
smluvních
stran
Úmluvy
je
dostupný
z
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=108&CM=1&DF=&CL=ENG
247
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osobní údaje předány na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Zavazuje proto

správce k seznámení se s právní úpravou cílového státu ex ante. Dále stanoví, že na
základě rozhodnutí orgánu Evropské unie jsou určité státy staveny, co se možnosti

automatizovaného zpracování osobních údajů týče, naroveň státům EU, respektive EHP.

Pro tyto státy vydala Evropská komise na základě článku 25 odst. 6 Směrnice 95/46/ES250
závazná rozhodnutí, kterými osvědčuje splnění dostatečné ochrany osobních údajů
odpovídající všem požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady. Rozhodnutí

Komise, týkající se Argentiny, Faerských ostrovů, Guernsey, Jersey, Nového Zélandu,

Ostrova Man, Izraele, Andorrského knížectví a Uruguaye tedy v praxi znamenají, že při
předávání osobních údajů není nutno v žádném případě žádat Úřad o povolení podle

ustanovení § 27 odst. 4 ZOOÚ vzhledem k „atestované“ odpovídající legislativní ochraně
osobních údajů v těchto zemích či územích251.

9.5.5.2 Přenos osobních údajů do třetích zemí s nedostatečnou úrovní ochrany osobních
údajů

Složitější je situace v případě zemí s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. Pro
tyto případy stanoví zákon požadavek, že takovéto předání je přípustné jen, jestliže
správce prokáže, že:

a) předání údajů se děje se souhlasem nebo na základě pokynu subjektu údajů,

b) jsou v třetí zemi, kde mají být osobní údaje zpracovány, vytvořeny dostatečné zvláštní

záruky ochrany osobních údajů, například prostřednictvím jiných právních nebo
profesních předpisů a bezpečnostních opatření,

c) jde o osobní údaje, které jsou na základě zvláštního zákona součástí datových souborů
veřejně přístupných nebo přístupných tomu, kdo prokáže právní zájem,

Článek 25 odst. 6 Směrnice 95/46/: Postupem podle čl. 31 odst. 2 Komise může konstatovat, že třetí
země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto článku na základě svých
vnitrostátních předpisů nebo svých mezinárodních závazků sjednaných zejména na závěr jednání
uvedených v odstavci 5 s cílem zajistit ochranu soukromí a základních práv a svobod osob, znění Směrnice
je dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:CS:HTML
251
Přehled případů předávání osobních údajů do zahraničí, u nichž není nutno žádat Úřad o povolení,
oficiální
webové
stránky
ÚOOZ,
text
je
dostupný
z
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=41&submenu=44
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d) je předání nutné pro uplatnění důležitého veřejného zájmu vyplývajícího ze zvláštního
zákona nebo z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

e) je předání nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, uskutečněné z
podnětu subjektu údajů, nebo pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

f) je předání nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů mezi
správcem a třetí stranou, nebo pro uplatnění jiných právních nároků, nebo

g) je předání nezbytné pro ochranu práv nebo životně důležitých zájmů subjektu údajů,
zejména pro záchranu života nebo pro poskytnutí zdravotních služeb, přičemž před

předáním osobních údajů do třetích zemí podle odstavce 3 je správce povinen požádat
Úřad o povolení k předání.

Zvláštní případ v tomto směru tvoří USA. Z pohledu evropského práva ochrany osobních
údajů se jedná o stát s nedostatečnou úrovní ochrany. Je tomu tak jednak proto, že

v případě USA nelze mluvit o jednotném právu na ochranu osobních údajů, ale spíše o
souboru zákonů jednotlivých amerických států, které toto téma na rozdílné úrovni

regulují252, jednak vzhledem k rozdílnému přístupu USA a zemí Evropské unie k tématu
ochrany osobních údajů jako takové253.

Hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a USA mají však pro obě ekonomiky tak

zásadní význam, že je pro obě strany naprosto nezbytné vzájemný transfer osobních údajů
umožnit. Z tohoto důvodu bylo 26. července 2000 přijato rozhodnutí 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 států254 (dále též jen „Safe Harbour“).

LEIBLE Stefan a Olaf SOSNITZA. Onlinerecht 2.0: alte Fragen - neue Antworten?. 1. vydání.
Stuttgart: Boorberg, 2011. ISBN 978-341-5046-122., str. 66
253
USA rozumí pod ochranou osobních údajů spíše termín „privacy“. Porušení „privacy“ nastane podle
amerických měřítek ovšem pouze tehdy, dojde-li i k materiální újmě in CALO M. Ryan. #public_life:
digitale Intimität, die Privatsphäre und das Netz. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, 2011. ISBN
9783869280523., str. 80
254
Celé znění Safe Harbour je dostupné z http://www.uoou.cz/files/rk_26-07-00.pdf
252
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Podíváme-li se na největší poskytovatele cloudových služeb, jako je Amazon, Microsoft,

Google či Apple, je zřejmé, že problematika datových přenosů do Spojených států má pro
cloud computing naprosto zásadní význam. Z tohoto důvodu je rozboru odpovídajícího

právního rámce následně věnován poměrně široký prostor, a to i navzdory nejnovějšímu
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, jak o něm bude pojednáno v závěru této
kapitoly. Je tomu jednak proto, že definitivní důsledky tohoto rozhodnutí ještě nelze zcela

anticipovat, a mimo to obsahuje Safe Harbour řadu ustanovení a institutů, u kterých je
představitelné, že budou základem vývoje dalších standardů.
9.5.6

Safe Harbour

Safe Harbour označuje celý soubor různých dokumentů. V první řadě se jedná o tzv.

"Zásady pro bezpečný přístav ochrany údajů" (Safe Harbour Privacy Principles ). Kromě

toho obsahuje také " Často kladené otázky " (Frequently Asked Questions – FAQ), které
tyto zásady a prohloubí a důkladně vysvětlují255.

Bezpečný přístav je založen na systému seberegulace správců osobních údajů zaštítěných
úředním orgánem státní správy USA. Americká korporace, která chce být certifikována

podle „bezpečného přístavu“, tak musí podniknout pouze pár kroků, respektive splňovat
pouze několik málo podmínek.

Především se musí vůči americkému ministerstvu obchodu zavázat k dodržování
podmínek uvedených v Safe Harbour - na základě tohoto aktu je následně připsána na
seznam společností splňujících požadavky bezpečného přístavu256.

Zároveň musí taková korporace podléhat statutární pravomoci orgánu veřejné správy,

který má právo prověřit stížnosti v případě nedodržení zásad a použít opravné prostředky,

LEIBLE Stefan a Olaf SOSNITZA. Onlinerecht 2.0: alte Fragen - neue Antworten?. 1. vydání.
Stuttgart: Boorberg, 2011. ISBN 978-341-5046-122., str. 65
256
Aktuální seznam korporací splňujících požadavky bezpečného přístavu je dostupný na adrese
http://safeharbor.export.gov/list.aspx [cit. dne 17.02.2013]
255
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aby zamezil vzniku nekalých a klamavých praktik a aby vymohl náhrady pro jednotlivce,
bez ohledu na státní příslušnost nebo místo bydliště257.

Komisí uznanými orgány jsou jednak Federální obchodní komise (Federal Trade

Commission (FTC)) podle Section 5 FTC Act258 nebo americké Ministerstvo dopravy v
souladu s Title 49 US Code Section 41712259260.

Povinnost dodržovat požadavky Dohody Safe Harbour může být splněna tím, že se

korporace importující data připojí k programu ochrany dat vyvinutému soukromou
sférou, který principy Safe Harbour respektuje anebo využije možnosti vyvinout vlastní
opatření k ochraně osobních údajů a vydá v tom smyslu závazné prohlášení (Privacy
Policy)261.

Organizace a závody musí respektovat níže uvedené zásady dohody a musí dbát na jejich
dodržování:

 Oznamovací povinnost:

Korporace importující osobní údaje musí dotčenou osobu informovat o tom, za jakým

účelem informace o nich shromažďuje, a oznámit jí kontaktní místo, kam může směřovat
své stížnosti a dotazy.
 Možnost volby:

Korporace importující osobní údaje musí fyzickým osobám dát možnost (v případě
citlivých údajů) odmítnout („opt-out“) nebo zvolit („opt-in“), zda
a) jejich osobní údaje mohou být předány třetí osobě, nebo zda

LEIBLE Stefan a Olaf SOSNITZA. Onlinerecht 2.0: alte Fragen - neue Antworten?. 1. vydání.
Stuttgart: Boorberg, 2011. ISBN 978-341-5046-122., str. 66
258
Celý text ustanovení je dostupný z http://www.federalreserve.gov/boarddocs/supmanual/cch/ftca.pdf
259
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z
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2009title49/pdf/USCODE-2009-title49-subtitleVII-partA-subpartii-chap417-subchapI-sec41712.pdf
257

TAEGER, Jürgen a Detlev GABEL. Kommentar zum BDSG und zu den Datenschutzvorschriften des
TKG und TMG: und zu den Datenschutzvorschriften des TKG und TMG. 1. vydání. Frankfurt, M.: Verl.
Recht und Wirtschaft, 2010, 1434 str.. ISBN 978-380-0514-854, § 4b Rn. 23
261
Celé znění Safe Harbour je dostupné z http://www.uoou.cz/files/rk_26-07-00.pdf
260
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b) jejich osobní údaje mohou být použity k účelu, který je neslučitelný s účelem, ke

kterému byly původně shromážděny nebo následně dotčenou fyzickou osobou schváleny.
Dotčeným fyzickým osobám musí být umožněn výkon jejich práva na volbu jasným,
srozumitelným, snadno dostupným a finančně přijatelným postupem.
 Další předání:

Při předávání informací třetí osobě musí organizace uplatňovat zásady oznamovací
povinnosti a možnosti volby.
 Bezpečnost:

Organizace, které vytvářejí, uchovávají, používají nebo šíří osobní údaje, musí učinit

přiměřená bezpečnostní opatření, aby zabránily jejich ztrátě, zneužití a neoprávněnému
přístupu k nim, jejich předávání, změně nebo zničení.
 Integrita údajů:

V rozsahu nezbytném pro tyto účely je dovozce údajů povinen podniknout přiměřené
kroky, aby zajistil spolehlivost údajů pro zamýšlený účel, jejich přesnost, úplnost a
aktuálnost.

 Právo na přístup:

Fyzické osoby musí mít přístup k osobním údajům, které o nich organizace uchovává, a

musí mít možnost je u této organizace opravit, změnit nebo vymazat, ledaže by s tím
spojené výdaje nebo náklady na poskytnutí přístupu byly v daném případě neúměrné
ohrožení dotyčné fyzické osoby, nebo kdyby byla porušena práva osob jiných než dotčené
fyzické osoby.

 Prosazování:

Účinná ochrana soukromí musí zahrnovat mechanismy zajišťující dodržování zásad

"bezpečného přístavu", opravné prostředky pro fyzické osoby, jichž se údaje týkají a které

byly dotčeny nedodržením těchto zásad, jakož i sankce pro organizace, jestliže se
zásadami neřídí.
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Z hlediska korporací, které jsou držitelkami osvědčení o dodržování Dohody Safe
Harbour, spočívá největší výhoda v možnosti provádět transfery údajů, aniž by bylo nutno
se obávat omezení daných ustanoveními čl. 25 směrnice 95/46/ES262.

Osvědčení o přiměřené úrovni ochrany údajů, však neplatí pro všechny údaje, nýbrž
pouze pro takové, které jsou uvedeny na seznamu Safe Harbour263.

K otázce osvědčení o dodržování zásad Safe Harbour se nicméně též ozývá závažná

kritika, která zpochybňuje zejména ochotu a schopnost příslušných úřadů jmenované

zásady realizovat a prosazovat, zejména vzhledem k tomu, že dodnes není znám žádný
případ jakéhokoliv postihu, či řízení vůči na seznamu uvedené společnosti ohledně

nedostatečného dodržování těchto zásad264. Další kritika se týká také pochyb ohledně
možnosti skutečně účinného prosazování opravných prostředků.

V neposlední řadě právě z tohoto důvodu vydal německý nejvyšší úřední orgán pověřený

ochranou údajů v soukromém sektoru, tzv. Düsseldorfer Kreis 265 (neformální sdružení
nejvyšších kontrolních orgánů), kritické rozhodnutí ohledně způsobilosti osvědčení Safe
Harbour pro ochranu osobních údajů266.

RÄTHER, Philipp a Nicolai SEITZ. Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer, MMR 2002.
MMR., str. 425
263
SCHMIDT-BENS Johana. Cloud-Computing-Technologien und Datenschutz. Edewecht: OlWIR Verl.
für Wirtschaft, Informatik und Recht, 2012. ISBN 9783939704713, str. 50; Aktuální seznam korporací
splňujících požadavky bezpečného přístavu je dostupný z http://safeharbor.export.gov/list.aspx
264
CONOLLY, Chris. The US Safe Harbour – Fact or Fiction? [online]. Galexia Pty Ltd., 2008 [cit. 201011-29].
Dostupné
z:
http://www.galexia.com/public/research/assets/safe_harbor_fact_or_fiction_2008/safe_harbor_fact_or_fic
tion.pdf, str. 8
265
Veškerá rozhodnutí úředního orgánu Düsseldorfer Kreis jsou dostupná na internetu na webových
stránkách
Spolkového
pověřence
pro
ochranu
údajů,
http://www.bfdi.bund.de/DE/Entschliessungen/DuesseldorferKreis/DKreis_node.html?gtp=409276%253
D1
266
Rozhodnutí Düsseldorfer Kreis ze dne 29. dubna 2010 – Přezkum osvědčení o dodržování zásad Safe
Harbour, která si dovozce údajů ověřuje sám prostřednictvím vývozce údajů (německy) [online] [cit. 201303-15];
dostupné
z
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/DuesseldorferKreis/29041
0_SafeHarbour.pdf?__blob=publicationFile
262
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Toto rozhodnutí ukládá především správcům osobních údajů, aby přezkoumali

definovaná minimální kritéria, než předají osobní údaje organizaci vedené na seznamu
Safe Harbour.

Kromě toho jsou správci povinni opatřit si resp. vyžádat potvrzení aktuálnosti osvědčení

Safe Harbour, tj. jeho platnosti v daný moment, jakož i potvrzení o dodržování „zásad
Safe Harbour“ a zodpovězení „často kladených otázek“267.

Mimo to musí být organizaci vývozce údajů prokázáno, jak organizace dovozce údajů
hodlá dostát svým oznamovacím povinnostem podle Safe Harbour268.
9.5.7 USA–PATRIOT Act269

I když však správce postupuje podle těchto doporučení nebo když osobní údaje předává

pouze poskytovatelům se sídlem nebo s výpočetními středisky na území EU nebo EHP,
nejsou tyto údaje nezbytně zabezpečeny před přístupem úřadů USA.

Důvodem je existence Zákona o sjednocování a posilování Ameriky poskytováním

vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu (v originále „Uniting and

Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and
Obstruct Terrorism Act”), lépe známého pod zkratkou USA–PATRIOT Act.

USA–PATRIOT Act je novela upravující větší počet zákonných norem USA a podle

široce pojatého výkladu amerických úřadů umožňující požadovat od amerických
obchodních korporací vydání údajů, které se nacházejí v zahraničí (viz Nové (třetí)
pozměněné znění zákona o vztazích se zahraničím [Restatement (Third) of Foreign

Op. cit.
Op. cit.
269
Možnosti přístupu amerických úřadů k osobním údajům předávaným do USA by si zasloužily
samostatnou odbornou práci. S ohledem na rozsudek popsaný níže je ovšem nutné se o tomto zákoně
alespoň velmi stručně zmínit.
267
268
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Relations], § 442 (1)(a))270. K tomu postačuje, když označená osoba je právně nebo
fakticky schopna si zajistit k požadovaným podkladům přístup271.

Tak je tomu přinejmenším pro konstelace typu „americká mateřská korporace – evropská

dceřiná korporace“, kde je třeba vycházet z toho, že pro dceřiné společnosti platí vázanost
příkazem, nicméně i opačná konstelace není prostá jistého rizika.

Zákonná norma USA–PATRIOT Act poskytuje americkým úřadům nástroje, které jim

dovolují, aby si vydání údajů vynutily nebo aby uvalovaly sankce za nedostatečnou
spolupráci.

Tak je například na základě zákona o bezpečnostním sledování cizích států (Foreign

Intelligence Surveillance Act, FISA)272 možné, aby soud (FSI Court)273 podle zákona
18. USC § 401, 402 vydal příkaz k vydání dotčených údajů, jehož neuposlechnutí
představuje tzv. „contempt of court“ (pohrdání soudem), za které hrozí potrestání a
pokuta274.

Legitimita předávání takových údajů úřadům USA podle českého práva o ochraně údajů
ztroskotává na zásadách, ze kterých vycházejí § 5 a 27 ZOOÚ.

9.5.8 Rozsudek Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner

Dne 6. října 2015 prohlásil Soudní dvůr Evropské unie za neplatné rozhodnutí Evropské

komise ze dne 26. července 2000 uznávající certifikaci Safe Harbour. Soudní dvůr

Privacy International and the American Civil Liberties Union (Privacy International a Americká unie za
občanské svobody), Memorandum, s. 11 a další.
271
BECKER, Philipp a Julia NIKOLAEVA. Das Dilemma der Cloud-Anbieter zwischen US Patriot Act
und BDSG. Computer und Recht [online]. 2012, 28 (3): - [cit. 2013-06-05]. DOI: 10.9785/ovs-cr-2012170.
ISSN
2194-4172.
Dostupné
z:
http://www.degruyter.com/view/j/cr.2012.28.issue3/cr.2012.28.3.170/cr.2012.28.3.170.xml, str. 172
272
Federální zákon USA 50.USC §§ 1801 – 1885c
273
Soud povolaný k činnosti zákonem FISA, který rozhoduje o nařízeních vydávaných a úpravách
prováděných podle tohoto zákona
274
BECKER, Philipp a Julia NIKOLAEVA. Das Dilemma der Cloud-Anbieter zwischen US Patriot Act
und BDSG. Computer und Recht [online]. 2012, 28 (3): - [cit. 2013-06-05]. DOI: 10.9785/ovs-cr-2012170.
ISSN
2194-4172.
Dostupné
z:
http://www.degruyter.com/view/j/cr.2012.28.issue3/cr.2012.28.3.170/cr.2012.28.3.170.xml, str. 172
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Evropské unie tak učinil v rámci rozsudku ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v. Data
Protection Commissioner275.

Dne 25. června 2013 podal M. Schrems, rakouský student dlouhodobě bojující proti

předávání osobních dat společností Facebook do Spojených států, ke Komisaři stížnost,
v níž se v podstatě domáhal, aby Komisař využil svých zákonných pravomocí k tomu,
aby společnost Facebook Ireland zakázal předávat jeho osobní údaje do Spojených států.

V stížnosti tvrdil, že právní předpisy a praxe platné v této zemi nezajišťují dostatečnou
ochranu osobních údajů uchovávaných na jejím území před sledováním prováděným

v této zemi orgány veřejné moci. M. Schrems se v tomto ohledu odvolával na zjištění
učiněná Edwardem Snowdenem ohledně činností zpravodajských služeb Spojených států,
konkrétně činností National Security Agency276277.

Vzhledem k tomu, že Komisař byl názoru, že není povinen vyšetřit skutečnosti tvrzené
M. Schremsem v jeho stížnosti, zamítl tuto stížnost jako neopodstatněnou. Komisař měl
totiž za to, že neexistují důkazy, že by NSA skutečně využila možnosti přístupu k
osobním údajům dotyčného.278

M. Schrems podal proti rozhodnutí dotčenému v původním řízení žalobu k High Court of

Ireland (Vrchní soud Irské republiky). Po posouzení důkazů předložených účastníky
původního řízení dospěl tento soud k závěru, že elektronické sledování a zachycování

osobních údajů předávaných z Evropské unie do Spojených států slouží nutným

a nezbytným cílům, které jsou ve veřejném zájmu. Uvedený soud nicméně dodal, že

zjištění učiněná E. Snowdenem prokázala, že se NSA a další federální orgány dopustily
„značných přešlapů“.279

Rozsudek ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner [online] [2015-0906],
Soudní
rozhodnutí
je
dostupné
z
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=112515
276
Op. cit.
277
Národní bezpečnostní agentura je vládní organizace Spojeních států amerických, zodpovědná za sběr a
analýzu zahraniční komunikace a předávání výsledků americkým zpravodajským službám.
278
Op. cit.
279
Op. cit.
275
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Vrchní soud měl však za to, že se projednávaná věc týká uplatňování unijního práva ve

smyslu článku 51 Listiny základních práv EU280, takže legalita rozhodnutí dotčeného
v původním řízení musí být posuzována z hlediska unijního práva, rozhodl se přerušit
řízení a položit Soudnímu dvoru Evropské unie předběžné otázky týkající se možnosti

individuálního přezkumu úrovně ochrany poskytované osobním údajům při předávání do
třetí země, navzdory Unií vystavenému a uznávanému certifikátu Safe Harbour.

Na položenou otázku Soudní dvůr Evropské unie odpovídá, že čl. 25 odst. 6 směrnice
95/46 ve spojení s články 7, 8 a 47 Listiny musí být vykládán v tom smyslu, že takové

rozhodnutí přijaté na základě tohoto ustanovení, jako je rozhodnutí 2000/520, v němž

Komise konstatuje, že třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, nebrání tomu,
aby orgán dozoru členského státu ve smyslu článku 28 této směrnice posoudil žádost
osoby týkající se ochrany jejích práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních

údajů, které se jí týkají a které byly předány z členského státu do této třetí země, pokud
tato osoba tvrdí, že právo a praxe platné v této zemi nezajišťují odpovídající úroveň
ochrany.281

Soudní dvůr konečně konstatoval, že rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000 upírá
vnitrostátním orgánům dozoru jejich pravomoci v případě, že dotyčná osoba zpochybňuje

slučitelnost rozhodnutí s ochranou soukromí a základních práv a svobod osob. Soudní

dvůr má za to, že Komise neměla pravomoc takto omezit pravomoci vnitrostátních orgánů
dozoru a prohlásil rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000 za neplatné.

Irský orgán dozoru je v důsledku tohoto rozsudku povinen posoudit stížnost M. Schremse

s veškerou náležitou péčí a po provedení šetření musí rozhodnout, zda je podle směrnice
třeba zastavit předávání údajů o evropských uživatelích Facebooku do Spojených států z
důvodu, že tato země neposkytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. 282
Bude otázkou následujících měsíců, jaký vývoj toto rozhodnutí přinese.

Listina základních práv Evropské unie, text dostupný z http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0391.01.CES
281
Op. cit.
282
Soudní dvůr prohlásil za neplatné rozhodnutí Komise, v němž bylo konstatováno, že Spojené státy
zajišťují odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů [online]. [cit. 2015-10-08].
280
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9.6 Microsoft Ireland Case
S ohledem na výše popsanou problematiku je v současné době odbornou veřejností ostře

sledován další, co do své povahy ještě dalekosáhlejší, soudní proces ve Spojených státech

amerických tzv. Microsoft Ireland Case. Jako důkaz závažnosti a historického významu
výsledku tohoto procesu budiž již na tomto místě zmíněno (a později dále rozvedeno), že

na podporu Microsoftu, respektive jeho pozice v této kauze, bylo podáno dvanáct amici

curiae brief283, jak od globálních korporací, jakými jsou například Apple, Amazon a eBay,
dále od organizací, jako je Americká obchodní komora (Chamber of Commerce of the
U.S.), Center for Democracy and Technology, až po irskou vládu284.

Jádrem tohoto soudního sporu je otázka, zdali mají Spojené státy právo pouze na základě
skutečnosti, že se jedná o korporace s centrálou v USA (konkrétně Redmont, stát
Washington) po této korporaci požadovat vydání dat bez ohledu na to, kde se tato data
skutečně nacházejí.

Jak Microsoft uvádí v odvolání k prvnímu odvolacímu soudu „…postoj vlády
(Government’s position), v případě, že mu soud dá zapravdu, bude mít zásadní dopad

nejen na obchodní aktivity Microsoftu, ale i veškerých amerických poskytovatelů

cloudových služeb. Zahraniční vlády a korporace svěřili Microsoftu a jiným americkým

cloudovým poskytovatelům své privátní dokumenty ve víře, že tyto jsou chráněny (před
přístupem třetí strany, pozn. autorky). V průběhu posledních několika let jsou Microsoft

a jiné americké technologické korporace konfrontovány se zřejmým nárůstem nedůvěry

a obav ohledně jejich schopnosti chránit soukromí svěřených osobních informací
lokalizovaných mimo území Spojených států. Postoj vlády v tomto případě dále narušuje

Amicus curiae brief je institut především anglosaského práva, mající původ v právu římském. Jedná se
o institut, pomocí něhož se osoba nebo skupina osob, která není účastníkem soudního řízení, ale má silný
zájem ve věci nejprve obrátí na soud se žádostí o povolení předložit své stanovisko ve věci s cílem podpořit
a rozvinout argumenty podporované strany se záměrem ovlivnit rozhodnutí soudu in Cornell University
Law
School,
Legal
University
Institute
[online]
[cit.
2015-08-07],
dostupný
z
http://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae
284
Pro zajímavost budiž uvedeno, že vzhledem k zásadnímu významu tohoto sporu a velké pozornosti nejen
odborné veřejnosti uveřejňuje Microsoft veškeré oficiální dokumenty (své i protistrany) a tiskové zprávy
na, čistě k tomuto tématu založené, webové stránce: www.digitaldemocracy.com
283
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tuto důvěru a definitivně ukončí vedoucí pozici amerických technologií na globálním
trhu.“285

A proč je výsledek tohoto soudního jednání zajímavý a důležitý z našeho hlediska? Z
evropského hlediska je jako jeden z nejdůležitějších argumentů, proč mají korporace

obavy ukládat svá data do cloudu, uváděna nejistota ohledně ochrany jejich dat před
nežádoucím přístupem k nim, zejména ze strany amerických úřadů (o americké

hegemonii ohledně datových úložišť bylo pojednáno výše). Americké korporace si to

uvědomují a začaly proto bojovat o práva svých (evropských) zákazníků. Výsledek tohoto

sporu tak bude mít dalekosáhlý dopad na celý budoucí právní vývoj cloudu jako
technologie.

9.6.1 Pozadí kauzy

Microsoft Ireland Case započal v prosinci roku 2013, kdy newyorský okresní soudce

(magistral judge) James C. Francis IV. vydal soudní příkaz vůči firmě Microsoft k vydání

veškerých emailů a dalších privátních informací vztahujících se k určitému kontu

soukromého uživatele v rámci kriminálního vyšetřování286. Podstata a detaily tohoto
vyšetřování podléhají utajení; z částí soudního spisu nepřímo vyplývá, že se zřejmě jedná
o kriminální aktivity spojené s drogovou trestnou činností287.

Převážná většina dat tohoto uživatele se nacházela na serverech výpočetního centra
nacházejícího se na území Irska – jednom z mnoha výpočetních středisek, která Microsoft

vlastní po celém světě, aby svým uživatelům mohl flexibilně poskytnout požadované
výpočetní a úložní kapacity v závislosti na momentální poptávce.

Microsoft’s Objections to the Magistrate’s Order Denying Microsoft’s Motion to Vacate in Part a
Warrant Seeking Customer Information Located Outside the United States, Case 1:13-mj-02814-UA
[online]
[cit.
2015-08-07],
dostupné
z
http://digitalconstitution.com/wpcontent/uploads/2014/11/microsoft-brief-district-court-stage-filed-6-6-14.pdf, str. 5
286
United District Court Southern District of New York, In the Matter of a Warrant to Search a Certain
Email Account Controlled and Maintained by Microsoft Corporation, Government’s Memorandum of Law
in Opposition to Microsoft’s Motion to Vacate Email Account Warrant [online] [cit. 2015-08-07], dostupné
z http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/11/government-warrant.pdf, Attachment C
287
Op. cit., str. 3
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Microsoft předložil data týkající se požadovaného konta, avšak pouze ta, která se

nacházela na serverech lokalizovaných v rámci USA (konkrétně se jedná o tzv. non-

content data vztahující se k webovému kontu a dále seznam kontaktů288). Ohledně vydání

dat uložených v Irsku (tzv. content data, tzn. předmět emailu a jeho obsah289) Microsoft
odkázal úřady příslušnou smlouvu o právní pomoci mezi USA a Irskem290 a podal návrh
na zrušení této části příkazu (motion to vacate) s tím, že příkaz k prohlídce se vztahuje
pouze na území USA a extrateritoriální přesah považuje za nepřípustný, respektive
odporující mezinárodnímu právu a bilaterálním dohodám mezi USA a EU 291.

V dubnu 2014 soudce Francis návrh na zrušení zamítl292. V červnu se Microsoft odvolal
k prvnímu odvolacímu soudu, který v červenci potvrdil původní rozhodnutí soudu. I proti
tomuto rozhodnutí se Microsoft v prosinci 2014 za velké podpory odborné veřejnosti
odvolal. Rozhodnutí druhého odvolacího soudu (Second Circuit) je očekáváno v první
polovině roku 2016.

9.6.2 Právní argumentace

Z čistě právního, respektive procesního hlediska je celý spor postaven na otázce formy
aktu, ukládající Microsoftu povinnost požadovaná data vydat. Konkrétně zdali se jedná o
tzv. warrant nebo o subpoena duces tecum. V napadeném rozhodnutí je tímto právním

aktem tzv. warrant. Search warrant neboli příkaz k prohlídce, poskytuje v rámci

amerického práva exekutivě „pravomoc zabavit důkazy bez předchozího oznámení i bez

Microsoft’s Objections to the Magistrate’s Order Denying Microsoft’s Motion to Vacate in Part a
Warrant Seeking Customer Information Located Outside the United States, Case 1:13-mj-02814-UA
[online]
[cit.
2015-08-07],
dostupné
z
http://digitalconstitution.com/wpcontent/uploads/2014/11/microsoft-brief-district-court-stage-filed-6-6-14.pdf, str. 6
289
Op. cit.
290
Mutual Legal Assistance Treaty between United States of America and Ireland, z 18. ledna 2001 [online]
[cit. 2015-08-08], http://www.state.gov/documents/organization/129536.pdf
291
Zveřejněný text odvolání Microsoft, 14-2985-cv in the United States Court of Appeals for the Second
Circuit, In the Matter of a Warrant to Search a Certain E-Mail Account Controlled and Maintained by
Microsoft Corporation [online] [cit. 2015-08-07], dostupné z http://digitalconstitution.com/wpcontent/uploads/2014/12/Microsoft-Opening-Brief-120820141.pdf, str. 1
292
United States District Court Southern District of New York, In the Matter of a Warrant to Search a
Certain Email Account, Controlled and Maintained by Microsoft Corporation, 13 Mag. 2814,
Memorandum and Order [online] [cit. 2015-04-25], dostupné z http://digitalconstitution.com/wpcontent/uploads/2014/09/Magistrate-Judge.pdf, str. 1
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nutnosti poskytnout subjektu příležitost se takovému zabavení předem právně bránit.
Nicméně vyžaduje specifický popis (podpořený ještě pravděpodobným důvodem resp.

činem, ke kterému se toto zabavení provádí), zabavené věci a místa, kde má k prohlídce
dojít – a toto místo se musí nacházet na území Spojených států.“293

Druhým aktem připadajícím pro tento případ v úvahu je takzvaný subpoena duces

tecum294, který „nezpravomocňuje prohlídku a zabavení soukromé korespondence třetí
strany. Spíše se jedná o instrument propůjčující exekutivě pravomoc uložit osobám

povinnost shromáždit předměty v rámci jejich vlastnictví, držby či sféry vlivu (control),

bez ohledu na místo výskytu těchto předmětů a doručit tyto předměty ve stanovenou dobu
soudu, přičemž adresovaným osobám musí být předem dána možnost požádat o zrušení
takového příkazu.“295

Soudní příkaz byl vydán na základě zákona na ochranu soukromí v elektronické

komunikaci (Electronic Communications Privacy Act, dále jen „ECPA“296), konkrétně
ustanovení 18 U.S.C. § 2703(a).

Tento zákon byl vydán v roce 1986, tedy v době, kdy ukládání emailů, respektive

jakýchkoliv dat, na druhém konci světa bylo jen stěží představitelné297. Microsoft tedy

Microsoft’s Objections to the Magistrate’s Order Denying Microsoft’s Motion to Vacate in Part a
Warrant Seeking Customer Information Located Outside the United States, Case 1:13-mj-02814-UA
[online]
[cit.
2015-08-07],
dostupné
z
http://digitalconstitution.com/wpcontent/uploads/2014/11/microsoft-brief-district-court-stage-filed-6-6-14.pdf, str. 2
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Subpoena je písemný příkaz ukládající osobě povinnost svědectví ohledně určité věci, často před
soudem, někdy i v rámci slyšení před jinými orgány (např. před kongresem). Nesplnění této povinnosti je
může
být
trestáno
jako
pohrdání
soudem.
(Cornell
University
Law
School,
https://www.law.cornell.edu/wex/subpoena) Subpoena duces tecum je druh subpoena označující povinnost
svědectví ve formě předložení požadovaných dokumentů vztahujících se k určitému řízení. Z latinského
duces
tecum,
znamenajícího
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s sebou“.
(Cornell
University
Law
School,
https://www.law.cornell.edu/wex/subpoena_duces_tecum)
295
Microsoft’s Objections to the Magistrate’s Order Denying Microsoft’s Motion to Vacate in Part a
Warrant Seeking Customer Information Located Outside the United States, Case 1:13-mj-02814-UA
[online]
[cit.
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http://digitalconstitution.com/wpcontent/uploads/2014/11/microsoft-brief-district-court-stage-filed-6-6-14.pdf, str. 2
296
Electronic Communications Privacy Act (ECPA), 18 U.S.C. § 2510–2522, § 2701–2711 a § 3121–3127
(1986).
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Není bez zajímavosti, že na základě této kauzy byl předložen v současnosti projednávaný návrh zákona
tzv. LEADS Act (Law Enforcement Access to Data Stored Abroad Act), jehož cílem je aktualizovat
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argumentuje, že tento zákon sice poskytuje práva federálním úřadům v rámci jejich
působnosti donutit soukromoprávní subjekt, konkrétně emailového poskytovatele,

vykonat příkaz k prohlídce (warrant) v podobě vydání uživatelovy osobní korespondence,

nicméně, vzhledem k době vydání zákona a jeho dikci298, nelze předpokládat, že intencí
zákona byla i mezinárodní působnost.299

Z pohledu Microsoftu by taková interpretace ECPA vedla k porušení mezinárodního
práva hned ve dvou směrech. Zaprvé je základním principem mezinárodního práva, že

„státní úředníci při prosazování zákona mohou svou působnost na území jiného státu

vykonávat pouze se svolením tohoto státu“300. Přesah mezinárodních hranic za účelem

získání dat ze zahraničních serverů, bez svolení státu, ve kterém se tento server nachází
by vedlo k závažným mezinárodním třenicím301.

Vzhledem k tomu, že si státní orgány byly vědomy skutečnosti, že se požadované důkazy

vyskytují na území třetího státu, jedná se z pohledu Microsoftu o nepřípustný
extrateritoriální přesah americké exekutivy i když výkonem byl pověřen Microsoft jako
„prodloužená ruka exekutivy“302.

současnou právní úpravu ochrany osobních údajů a stanovení podmínek a právních nástrojů za nichž,
respektive pomocí nichž, mohou Spojené státy dosáhnout na data uložená mimo území Spojených států.
298
„Presumuje se, že Kongres zamýšlí propůjčit ustanovení pouze vnitrostátní působnost, leda, že by
výslovně stanovil jinak.“ In zveřejněný text odvolání Microsoft, 14-2985-cv in the United States Court of
Appeals for the Second Circuit, In the Matter of a Warrant to Search a Certain E-Mail Account Controlled
and Maintained by Microsoft Corporation [online] [cit. 2015-08-07], dostupné z
http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/12/Microsoft-Opening-Brief-120820141.pdf, str.
26
299
Op. cit.
300
Restatement (Third) of Foreign Relations § 432(2) a také Spojené státy vs. Blanco, 861 F.2d 773, 779
(2d Cir. 1988): „Spojené státy nemají oprávnění vynucovat své zákony v jiné zemi bez jejího svolení.“
301
Je ovšem potřeba uvést, že jádrem této argumentace není skutečná obava o mezinárodní reputaci USA,
nýbrž obava z toho, že takový postup se může obrátit proti samotným občanům Spojených států. Jestliže
americké soudy odsouhlasí vydání dat uložených v zahraničí americkým úřadům, z jakého důvodu by
ostatní státy měly zacházet s daty na americkém území v obdobné situaci jinak? In Microsoft’s Objections
to the Magistrate’s Order Denying Microsoft’s Motion to Vacate in Part a Warrant Seeking Customer
Information Located Outside the United States, Case 1:13-mj-02814-UA [online] [cit. 2015-08-07],
dostupné z http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/11/microsoft-brief-district-court-stagefiled-6-6-14.pdf, str. 20
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Circuit, In the Matter of a Warrant to Search a Certain E-Mail Account Controlled and Maintained by
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Státní zastupitelství na druhé straně podotýká, že to, kde Microsoft ukládá emaily, je čistě

jeho obchodní rozhodnutí a jejich uložení mimo Spojené státy jej nezbavuje kontroly nad
nimi; co víc – smluvní podmínky Microsoftu uživateli neumožňují požadovat uložení dat

v konkrétní zemi, ani mu nedávají možnost zakázat jejich transfer z jednoho datového

úložiště do jiného303. Reaguje tak na fakt, že Microsoft argumentuje tím, že v rámci
zvýšení rychlosti poskytovaných služeb hostuje účty klientů co nejblíže k jejich bydlišti.

Kde se toto bydliště nachází, ovšem není určováno na základě IP-adresy, nýbrž na základě

dobrovolných informací, které uživatel Microsoftu poskytuje a který tyto dále nijak

neověřuje304. Nelze proto s jistotou tvrdit, že by vydání uživatelových dat kolidovalo

s irskými zákony o ochraně osobních údajů, jelikož se nutně nemusí jednat o irského
občana.

Bez ohledu na jejich skutečný výskyt jsou data kdykoliv k dispozici zaměstnancům
Microsoftu pomocí příslušného programu, který může tato data shromáždit ze serverů po
celém světě a importovat je tak na území USA.

Z pohledu státního zastupitelství je tak splněna podmínka formulovaná a konstantně

aplikovaná americkými soudy již téměř padesát let305: „…federální soudy mají pravomoc
požadovat vydání dokumentů nacházejících se v zahraničí v případě, že mají in personam

jurisdikci nad osobou, která je držitelem, či která ovládá požadované materiály“306. A i
kdyby požadované materiály podléhaly zahraničnímu právu, tato skutečnost nezbavuje

Microsoft Corporation [online] [cit. 2015-08-07], dostupné z http://digitalconstitution.com/wpcontent/uploads/2014/12/Microsoft-Opening-Brief-120820141.pdf, str. 26
303
Op. cit., str. 4 a 5
304
In Microsoft’s Objections to the Magistrate’s Order Denying Microsoft’s Motion to Vacate in Part a
Warrant Seeking Customer Information Located Outside the United States, Case 1:13-mj-02814-UA
[online]
[cit.
2015-08-07],
dostupné
z
http://digitalconstitution.com/wpcontent/uploads/2014/11/microsoft-brief-district-court-stage-filed-6-6-14.pdf, str. 15
305
United States v. First Nat. City Bank, 396 F.2d 897, 900-01 (2d Cir. 1968)
306
14-2985-cv in the United States Court of Appeals for the Second Circuit, In the Matter of a Warrant to
Search a Certain E-Mail Account Controlled and Maintained by Microsoft Corporation [online] [cit. 201508-07], dostupné z http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/12/Microsoft-Opening-Brief120820141.pdf, str. 14
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americké soudy pravomoci nařídit subjektu takové materiály vydat, i kdyby akt vydání
právo jiné země porušil307.

Právní argumentaci Microsoftu ohledně právní síly použitého instrumentu (subpoena, či
warrant) odbývá státní zastupitelství poukazem na další precedent, který říká, že
v konkrétním případě nezáleží na označení právního instrumentu, nýbrž na pravomoci,

jež má být jeho pomocí vykonána308. Je tudíž jedno, zdali se samotný titul nazývá
subpoena, či warrant, důležitá je pouze pravomoc, která má být titulem vykonána.

Co se týče argumentu Microsoftu, že státní zastupitelství nutí Microsoft jednat jako
prodloužená ruku exekutivy, ten státní zastupitelství odmítá s tím, že pouhý příkaz

k vydání dokumentů, které má subjekt ve své moci ještě neznamená pověření
k vyšetřování ve jménu vlády309.

Dále je v reakci na druhé odvolání uváděna celá řada soudních rozhodnutí, která

dokládají, že americké soudy již i v minulosti judikovali, že je v rámci kriminálního

vyšetřování v rámci amerického práva přípustné nařídit třetí straně vydání osobních dat a
informací, které jí byly svěřeny vyšetřovanou osobou k úschově 310.

Ohledně možných mezinárodních třenic v případě, že Microsoft požadovaná data vydá,
uvádí státní zastupitelství hned několik argumentů, která tomu protiřečí.

V první řadě uvádí skutečnost, že mezinárodní normy již dlouho uznávají pravomoc

třetích států nařídit právním osobám v jejich jurisdikci „repatriaci“ údajů a materiálů

nacházejících se v zahraničí311. Ostatně tuto kompetenci svým orgánům činným

Op. cit., str. 16; Societe Nationale Industrielle Aerospatiale v. U.S. Dist. Court, 482 U.S. 522, 544 n. 29
z roku 1987
308
Op. cit., str. 21, konkrétně se jedná o případ Bay Ridge, Inc. V. Fed’l Mine Safety & Health Review
Comm’n, 715 F.3d 631, 646 (7th Cir. 2013)
309
Op. cit., str. 34,
310
Jako příklad takového rozhodnutí budiž uveden In re Horowitz 482 F.2d 72 (2d Cir. 1973), zde se jednalo
o účetního, který měl přístup ke třem zamčeným skříňkám, které obsahovaly materiály, které byly jednak
využívány oním účetním k výkonu jeho pracovních závazků, jednak čistě osobní materiály klienta, které
s výkonem činnosti účetního neměly nic společného. Soud přesto účetnímu nařídil všechny tři skříňky
otevřít a veškeré materiály orgánům činným v trestním řízení vydat.
311
14-2985-cv in the United States Court of Appeals for the Second Circuit, In the Matter of a Warrant to
Search a Certain E-Mail Account Controlled and Maintained by Microsoft Corporation [online] [cit. 2015307
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v trestním řízení přiřkl i samotný Nejvyšší irský soud312, tudíž se nejedná o postup irským
úřadům neznámý.

Dále státní zastupitelství shledává, že Microsoft svoje obavy o možnou kolizi s irským,
či evropským právem nepodložil žádným ustanovením, které by bylo vydáním
požadovaných údajů konkrétně porušovalo (zároveň se pozastavuje nad skutečností, že

tyto obavy vznáší Microsoft teprve nyní, ačkoliv irské datové úložiště existuje již od roku
2010 a zde se nejedná o první takový požadavek ze strany americké exekutivy).

Následující pasáž odpovídající na výzvu Microsoftu k dodržování úmluv o mezinárodní

právní pomoci je z pohledu jak mezinárodního práva, tak pochopení postoje amerických
úřadů k němu, velmi zajímavá a zároveň poměrně znepokojující.

Státní zastupitelství s odvoláním na příslušný precedenční případ313 podotýká, že
smlouva o vzájemné právní pomoci „není exkluzivním prostředkem exekutivy k opatření

dokumentů ze zahraničí“314. Navíc, v případě mezinárodních smluv o mezinárodní právní
pomoci si strany této smlouvy mohou dobrovolně zvolit takzvané „first-use“ pravidlo,
které oběma stranám ukládá povinnost zvolit, v případě potřeby, vždy nejprve tuto cestu,

než přistoupí k jiným prostředkům vymáhání práva. Vzájemná smlouva mezi USA a
Irskem však toto pravidlo, ani požadavek exkluzivity neobsahuje315.

Jako další bod316 je uváděn fakt, že i když existuje smlouva o mezinárodní právní pomoci,
je tato víceméně nepoužitelná, jelikož vzhledem k povaze cloud computingu data

08-07], dostupné z http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/12/Microsoft-Opening-Brief120820141.pdf, str. 45
312
Op. cit., str. 46
313
In re Grand Jury Subpoena, 646 F.3d 159, 165 (4th Cir. 2011); United States v. Rommy, 506 F.3d 108,
129 (2d Cir. 2007); United States v. Alvarez-Machain, 504 U.S. 655, 664-67 (1992)
314
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Search a Certain E-Mail Account Controlled and Maintained by Microsoft Corporation [online] [cit. 201508-07], dostupné z http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/12/Microsoft-Opening-Brief120820141.pdf, str. 49
315
Op. cit., str. 49, poznámka pod čarou
316
Pro úplnost je nutné uvést, že státní zastupitelství v tomto bodě ještě argumentuje tím, že v případě, že
by soud připustil odvolávání se Microsoftu na řečenou smlouvu, v důsledku by to znamenalo zvýšení rizika
nárůstu kriminálních aktivit vůči USA v kyberprostoru oněch zemí, se kterými Spojené státy smlouvy o
právní pomoci nemají. Tento argument je z pohledu autorky spíše jaksi „do počtu“, jelikož Microsoft zde
nezpochybňuje obecný postup amerických úřadů v případě, že takováto smlouva neexistuje, nýbrž se
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zpravidla nezůstávají na místě dostatečně dlouhou dobu, aby mohla být efektivně

vyžádána (například z důvodu údržby sítě nebo vyvažování aktuální poptávky) 317.
Tomuto argumentu vehementně protiřečí amici curiae z oboru předních počítačových
specialistů, jak o tom bude pojednáno v kapitole věnované dopisům přátel soudu.

Zde je ovšem třeba uvést, že státní zastupitelství ve své argumentaci zcela ignoruje fakt

existence tzv. Dohody o počítačové kriminalitě318, která ukládá členskému státu na

vyžádání okamžitě zakonzervovat požadovaná data, a to po dobu až 90 dní. Obě strany
jsou signatáři této dohody. Tento fakt má význam i pro následující argument.

Státní zastupitelství tvrdí, že smlouvy o vzájemné právní pomoci jsou při výkonu
požadovaného rozhodnutí příliš pomalé a jejich vyřízení trvá mnohdy měsíce až roky,

v závislosti na míře ochoty ke spolupráci a materiálních a personálních zdrojů té dané
země a navíc s nejistým výsledkem319.

Uvedené body dávají tušit, jakou mírou se Spojené státy cítí být součástí, chceme-li,
mezinárodního společenství a jakou důvěru v mezinárodní úmluvy vkládají.

Málo překvapivě pak státní zastupitelství reaguje na úvahy Microsoftu, ohledně
ekonomického dopadu tohoto rozsudku na mezinárodní význam amerických technologií:

„Jak již dříve uvedl tento soud, i kdyby tyto obavy měly reálný základ, ochrana
mezinárodních ekonomických zájmů Spojených států musí být ponechána v rukou
příslušných úřadů výkonné moci a ne soudů“320.

dovolává konkrétního specifického, oběma stranami sjednaného postupu právě pro takové případy. Tato
argumentace jen dokresluje pozici amerických úřadů, ze které tyto vycházejí, proto budiž uvedena alespoň
pod čarou.
317
Op. cit., str. 52
318
Convention on Cybercrime, Council of Eur., z 23. listopadu , 2001, E.T.S. č. 185, čl. 16-17, dostupné z
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm
319
14-2985-cv in the United States Court of Appeals for the Second Circuit, In the Matter of a Warrant to
Search a Certain E-Mail Account Controlled and Maintained by Microsoft Corporation [online] [cit. 201508-07], dostupné z http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/12/Microsoft-Opening-Brief120820141.pdf, str. 52
320
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Závěrem státní zastupitelství končí svoje odvolání poukazem na fakt, že čistě hypotetická

kolize výkonu amerického práva s právem jiných států nemůže být nikdy překážkou jeho
prosazení321.

Na tomto místě je ovšem potřeba zmínit, že kolize s evropským a zejména irským
právním řádem je vše, jen ne hypotetická. S ohledem zejména na tento případ uvedla

evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví

Věra Jourová jménem Evropské komise v rámci parlamentních otázek, že „osobní data
v držení soukromích obchodních korporací v rámci Evropské Unie zásadně nemají být
přímo přístupná nebo postoupená zahraničním výkonným orgánům mimo formální
postupy mezinárodní spolupráce, jakými jsou například mezinárodní dohody o právní

spolupráci. Komise na tuto skutečnost úřady Spojených států amerických již několikrát
důrazně upozorňovala…“322.

Ještě jednoznačněji to formuluje jednotné stanovisko Pracovní skupiny na ochranu údajů

zřízené podle článku 29 z 26. listopadu 2014: „zahraniční (myšleny jsou země mimo EU,
pozn. autorky) veřejné orgány nemají mít neomezený přímý přístup k informacím
individuálních osob zpracovávaných v rámci evropské jurisdikce“, tudíž „zahraniční
žádosti o vydání nesmí být adresovány korporacím spadajícím pod evropskou jurisdikci
přímo“323.

Lze předpokládat, že další soudní stání, které se očekává v polovině tohoto roku, nebude
stáním posledním.

9.6.3 Podání přátel soudu (Amici curiae brief)

Zásadní význam, který konečné soudní rozhodnutí bude mít na celé odvětví, měl za

následek nebývalou účast třetích stran vystupujících ve prospěch Microsoftu, která je i na
americké poměry minimálně neobvyklá.

Op. cit., str. 59
Parlamentní otázky ze dne 4. března 2015 [online] [cit. 2015-08-10], dostupné z,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-010602&language=en
323
Společné stanovisko Pracovní skupiny na ochranu údajů zřízené podle článku 29, ze dne 26. listopadu
2014, str. 3, bod 9 [online] [cit. 2015-08-10], dostupné z http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp227_en.pdf
321
322
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Celkem bylo učiněno šestnáct podání, na kterých se podílelo osmadvacet
technologických a mediálních korporací, pětatřicet vedoucích počítačových vědců,

třiadvacet obchodních korporací a různých právních zájmových skupin, člen Evropského
parlamentu a irská vláda.

Amici z řad technologických korporací (zejména Verizon, AT&T, Apple, Cisco,

Salesforce, HP, eBay, Infor a Amazon) vyjadřují v zásadě znepokojení nad nejnovějším

vývojem, který americké technologické firmy uvrhl ve stav permanentního podezření ze
strany zákazníků ohledně zacházení s jejich osobními, či jinými informacemi. Za stavu
vzrůstajícího podezření zákazníků, kteří svá data do cloudu vkládají, že tyto informace,

jsou v případě potřeby snadno přístupné americké vládě, by rozsudek v neprospěch
Microsoftu měl zásadní negativní dopad na tyto korporace a další poskytovatele

cloudových služeb324 a představoval by relativně dramatickou změnu v dosavadní praxi
korporací spoléhajících na cloudová uložiště.

Amici dále konstatují, že v dosavadním rozhodování soudy zatím obešly jakoukoliv
rozvahu ohledně kolize s jinými právními řády, opomenuly veškeré úvahy týkající se

irského práva, stejně tak jako následky, jimž budou vystaveny dceřiné firmy a jejich
zaměstnanci. Ti budou v budoucnu muset volit mezi spoluprací s americkými úřady
v podobě vydání požadovaných informací a zároveň porušení lokálních předpisů, či

naopak jejich dodržením a potenciálním postihem ze strany americké justice, z jejíhož

pohledu mají nad těmito daty kontrolu, a tudíž spadají výhradně pod americkou
jurisdikci325.

Amici reprezentující dvě z největších obchodních sdružení Spojených států (a
reprezentující tak milióny amerických obchodních korporací), a to Americká obchodní

komora (U. S. Chamber of Commerce) a Národní sdružení výrobců (National association

Verizon, Cisco, HP, eBay, Salesforce.com and Infor’s Amicus Brief, podáno 15. prosince 2014 [online]
[cit. 2015-08-27], dostupné z http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/09/Verizon-CiscoAmicusBrief.pdf, str. 3
325
Apple’s Amicus Brief, podáno 15. prosince 2014 [online] [cit. 2015-08-27], dostupné z
http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/09/Apple-Amicus.pdf, str. 22
324

131

of manufacturers) zase vyjadřují obavy nad dalekosáhlými důsledky takového rozhodnutí
a ztráty schopnosti využívat výhody, které cloud computing obchodníkům poskytuje. 326

Zástupci z řad mediálních koncernů (příkladem lze uvést ty nejznámější CNN, Fox News,
The Guardian, The Washington Post, Forbes, European Publishers Council) se zase
obávají zejména eroze právní ochrany emailových kont novinářů před digitální
prohlídkou jejich obsahu ze strany vlády bez vědomosti mediálních organizací327.

A konečně zástupci počítačových vědců reprezentující vedoucí americké univerzity328 ve

svém podání, v zájmu korektní subsumpce a aplikace práva, osvětlují soudu podstatu
fungování cloud computingu ve vztahu k emailovým kontům, a to zejména ve třech
bodech – emaily přístupné prostřednictvím cloudu jsou vždy uložené alespoň na jednom

přesně lokalizovatelném fyzickém místě; cloudové technologie pouze umožňují lepší
přístup k uloženým datům a nepředstavují novou technologii uložení dat a, konečně,

zákaznická mailová konta jsou zabezpečena jako soukromý majetek majitele takovéhoto
konta.

Podání počítačových expertů má z pohledu předkládané práce velký význam, proto je mu
zde budiž věnováno více prostoru, než podáním zbylým.

Obzvláště pak vysvětlení týkající se možnosti přesné lokalizace alespoň jednoho
fyzického místa úschovy dat v rámci cloudu. Pojem „cloud“ představuje, jak se uvádí

v podání, pouhou abstrakci spojenou s přístupem k uloženým datům. Samotná data jsou

však uchovávána na tradičních fyzických nosičích, jako jsou pevné disky na serverech
uložených v datových centrech. Tyto servery organizují data v strukturovaných
databázích, které obsahují informace, povolující serveru ukládat a znovu vyvolávat

příslušná data za pomocí systému řízení ukládání dat (computers file management

BSA’s Amicus Brief, podáno 15. prosince [online] [cit. 2015-08-07], dostupné
z http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/09/BSA-AmicusBrief.pdf
327
Media Amicus Brief, podáno 15. prosince [online] [cit. 2015-08-07], dostupné z
http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/09/Media-AmicusBrief.pdf
328
Pro zajímavost se jedná o zástupce, mimo jiné, následujících univerzit: Cornell University, Harvard
University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, Stanford University a dalších
326
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systems), která jsou uložena na magnetických nebo pevných nosičích dat v podobě
jedniček a nul329.

Emailový server po přihlášení ověřuje, zdali je zadané heslo správné a pak pomocí
databáze vyhledá, v jakém datovém centru, či centrech se požadované informace

nacházejí. Jakmile je zjištěno příslušné datové centrum, emailový poskytovatel si od
lokálních serverů vyžádá vydání obsahu emailu. Datové servery přitom použijí vlastní
databázi, obsahující informaci, kde byl tento obsah dříve uložen k přesnému určení, ve

kterých souborech a složkách se požadovaný obsah nachází. Datové servery pak za
pomocí systému řízení souborů (file mamangement system) určí, kde jsou fyzicky
uloženy jedničky a nuly tvořící obsah emailu. Data jsou pak načtena z disků, či jiných

úložných mechanismů, zkopírována do externího komunikačního systému a nakonec
pomocí internetu přenesena na server emailového poskytovatele330.

Toto podání tak vyvrací argumentaci státního zastupitelství ohledně omezené možnosti

fyzické lokalizace uložených dat a tudíž nutnosti požadovat vydání dat od cloudového
poskytovatele, namísto konkrétního státu, na jehož území se požadovaný údaj nachází.
9.6.4 Shrnutí

Microsoft Ireland Case je přelomový a ve své podstatě klíčový soudní proces pro určení

směru, kterým se budou cloudové služby, ukládání dat obsahujících osobní údaje a IT
compliance dále vyvíjet. Po prostudování celé kauzy se nelze ubránit dojmu, že Microsoft

se pouští do zdánlivě předem prohraného boje. Právní argumentace federálních úřadů
USA, založená na stávajících precedenčních případech je téměř neotřesitelná, respektive

z pozice zástupce čistě amerických zájmů argumentuje nebezpečím ztráty možnosti
výkonu amerického práva, v případě, že budou nuceny rozlišovat mezi „americkým“ a
„neamerickým“ routingem.

Computer Science Academics Amicus Brief, podáno 15. prosince [online] [cit. 2015-08-28], dostupné
z
http://digitalconstitution.com/wp-content/uploads/2014/09/Computer-Science-AcademicsAmicusBrief.pdf, str. 13
330
Op. cit. str. 13 a 14
329
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Protistrana naopak argumentuje z pozice „zdravého lidského úsudku“. Microsoft si je

zřejmě této své, čistě právně viděno, slabé pozice vědom a využívá proto prostředků
medializace a podporu přátel soudu ze všech sfér veřejného i obchodního života a –
chceme-li – z pozice globálního zástupce americké technologické nadvlády, kterou vidí
(a jak z výše uvedeného zřejmé, nejen on) ohroženu rozsudkem, který by s vysokou

pravděpodobností během krátké doby přinutil minimálně evropské firmy k přesunu jejich

dat z úložišť globálně působících amerických firem k jiným, evropským, alternativám.
Na tento vývoj ovšem není (zatím) evropská infrastruktura připravena.

Vzhledem k razantně se měnícím paradigmatům v oblasti IT compliance a nakládání s

osobními údaji zvláště, je téměř až s podivem, že takováto kauza na sebe nechala tak
dlouho čekat. Na jejím výsledku do velké míry závisí, jak bude budoucnost minimálně
evropské IT compliance ohledně datových úložišť vypadat.
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9.7 Možnosti řešení stávajících výzev cloud compliance
Je tedy cloud compliance ze všech těchto důvodů contradictio in adjecto? Rozpor mezi
stávajícími technologiemi a faktickými potřebami korporací na jedné straně a právními

požadavky na straně druhé si vyžaduje řešení. Jednou z možností posouzení dané služby

na základě objektivních kritérií se jeví certifikace a posouzení na základě provedeného
auditu331.

Jako použitelné řešení, pro splnění povinností plynoucích ze zákona o ochraně osobních
údajů, mohou být jednak osvědčení tj. certifikace nezávislou třetí stranou. Tyto

certifikace by pak mohly být uznány i Úřadem jako dostatečné osvědčení např. o

provedených bezpečnostních opatřeních. K bezpečnému předávání osobních údajů do
zahraničí pak slouží instituty Standardních smluvních doložek a Závazných podnikových
pravidel.

Z nejznámějších stávajících certifikací je možné jmenovat za všechny alespoň pár
příkladů.

9.7.1 ISO 27001332

Standard zabezpečení údajů 27001 uvádí požadavky kladené na systém managementu
bezpečnosti informací, které musí organizace splnit, aby mohla získat certifikát podle

tohoto standardu333. Metodika standardní ochrany na úseku IT společně s katalogy
standardní ochrany IT a příslušnými doporučeními zabezpečovacích opatření tak vlastně
vytváří de facto standard zabezpečení IT.

NIEMANN, Fabian a Thorsten HENNRICH. Kontrollen in den Wolken?: Auftragsdatenverarbeitung in
Zeiten des Cloud Computings. Computer und Recht (CR). 2010, : 686-692., str. 690
332
Obsáhlé informace k otázkám ISO27001 jsou dostupné na webových stránkách BSI, dostupné z
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzZertifikat/ISO27001Zertifizierung/is
o27001zertifizierung_node.html
333
GIEBICHENSTEIN, Rüdiger. Chancen und Risiken beim Einsatz von cloud Computing in der
Rechnungslegung. Betriebs-Berater (BB). 2011, : 2018-2224. str. 2223
331
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9.7.2 Pečeť jakosti Eurocloud SaaS334

Sdružení oboru cloudových služeb v Německu, Eurocloud Deutschland_eco e. V., vyvíjí
různé standardy resp. „pečeti jakosti“ pro certifikaci řešení typu SaaS, které mají
umožňovat porovnatelnost výkonnosti různých poskytovatelů cloudových řešení.

Předmětem posuzování jsou tematické oblasti Právo a compliance, Bezpečnost a ochrana
údajů, Provoz výpočetního střediska, Podnikové procesy, Aplikace a implementace335.
9.7.3 European Privacy Seal (EuroPriSe)336

Dalším standardem je tzv. European Privacy Seal (EuroPriSe), který vyvinulo Středisko
pro ochranu údajů spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko (Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein).

EuroPriSe, tj. „Evropská pečeť osvědčující zachování soukromí resp. ochranu údajů“, se

používá pro certifikaci jak produktů IT, tak i služeb na bázi IT a procesů těmito službami

využívaných, přičemž posuzování vždy probíhá podle právních norem nebo technických
předpisů, které připadají v úvahu pro daný případ337.

Odstavec 3 Kritérií EuroPriSe se zabývá výslovně otázkou uplatnění technickoorganizačních opatření u jednotlivých komponent příslušných produktů nebo služeb338.
9.7.4 Upřesněné požadavky úřadů pověřených dohledem nad ochranou údajů

Obava evropských úřadů dohlížejících na ochranu osobních údajů, že účinná ochrana

údajů by vlivem již vylíčených technických potíží a rozdílných mocenských postavení
smluvních partnerů mohla poškozovat transparentnost a možnosti kontroly provádění

zpracování, vyústila ve schválení dvou dokumentů, které mj. řeší otázku splnitelnosti

Obsáhlé informace k otázkám osvědčení „Pečeť jakosti“ SaaS (Software as a Service tj. Software jako
služba) projektu Eurocloud jsou dostupné z http://www.eurocloud.de/
335
GIEBICHENSTEIN, Rüdiger. Chancen und Risiken beim Einsatz von cloud Computing in der
Rechnungslegung. Betriebs-Berater (BB). 2011, : 2018-2224, str. 2223
336
Obsáhlé informace jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách projektu European Privacy
Seal dostupné z https://www.european-privacy-seal.eu/about-europrise/uber-europrise
337
EuroPrise Criteria [online]. [cit. 2014-12-26], dostupné z https://www.european-privacy-seal.eu/EPSen/Criteria, str. 7
338
Op. cit., str. 26
334
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resp. uskutečnitelnosti kontrol plnění povinností zpracovatelem (poskytovatelem
cloudových služeb) a zároveň i rozhodovací bázi pro správce osobních údajů.

Pracovní skupina ve svém pracovním dokumentu upřesnila obsah úmluvy mezi
příslušným úředním orgánem a zpracovatelem údajů podle čl. 17, odst. 3 Směrnice
95/46/ES ze dne 24. 10. 1995339.

Podle toho je nezbytné, aby veškerá místa, kde probíhá zpracování údajů, byla písemně

zaznamenávána340. Dále je třeba zajistit evidenci a ověřování relevantních procesů
zpracování údajů, jakož i splnění povinnosti zpracovatele údajů zajistit, aby jeho interní

organizace a jeho procesy zpracování osobních údajů odpovídaly státním i mezinárodním
normám a standardům341.

Navíc je třeba dbát na plnění požadavku Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené

podle článku 29, podle kterého je zpracovatel osobních údajů povinen příslušnému
orgánu uvádět nejen firmu, ale i sídlo subdodavatele342.

Ke splnění požadavků této výchozí kontroly je možné, aby se poskytovatel této služby
podrobil certifikačnímu řízení nebo řízení za účelem získání „pečetě jakosti“343.
9.7.5 Audit ochrany údajů v porovnání s auditem bezpečnosti údajů

Ohledně stávajících certifikací se nutně nabízí otázka, jakou mají tyto certifikace ve
vztahu ke skutečnému postupu zpracovávání výpovědní hodnotu.

BIEREKOVEN, Christiane. Aktuelle Entwicklungen zur Auftragsdatenverarbeitung: Präzisierte
Anforderungen der Datenschutzaufsichtsbehörden. IT-Rechtsberater (ITRB). 2012: 280-282., str. 281
340
Pracovní dokument č. 196 Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 o cloud
computingu [online] [cit. 2014-11-29], dostupný z http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_de.pdf, str. 17
341
Op. cit.
342
BIEREKOVEN, Christiane. Aktuelle Entwicklungen zur Auftragsdatenverarbeitung: Präzisierte
Anforderungen der Datenschutzaufsichtsbehörden. IT-Rechtsberater (ITRB). 2012: 280-282., str. 281
343
BUDSZUS, Jens. Orientierungshilfe – Cloud Computing: der Arbeitskreise Technik und Medien der
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der Arbeitsgruppe
Internationaler Datenverkehr des Düsseldorfer Kreises, Version 2.0 [online]. In: . s. 41 [cit. 2014-11-26].
Dostupné z: https://www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/oh_cloud.pdf, str. 9
339
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Výše popsané certifikace spočívají více či méně v atestaci provedených opatření na
zajištění informační bezpečnosti.

Informační bezpečnost sleduje zejména následující cíle344:

a) Jednoznačná identifikace a autentizace uživatele, bezpečnostního správce

nebo správce informačního systému, které musí předcházet všem jejich dalším
aktivitám v informačním systému a musí zajistit ochranu důvěrnosti a
integrity autentizační informace,

b) Volitelné řízení přístupu k objektům informačního systému na základě

rozlišování a správy přístupových práv uživatele, bezpečnostního správce
nebo správce informačního systému a jejich identity nebo členství ve skupině,

c) Nepřetržité zaznamenávání událostí, které mohou ovlivnit bezpečnost

informačního systému do auditních záznamů a zabezpečení auditních
záznamů před neautorizovaným přístupem, zejména modifikací nebo
zničením,

d) Možnost zkoumání auditních záznamů a stanovení odpovědnosti jednotlivého
uživatele, bezpečnostního správce nebo správce informačního systému,

e) Ošetření paměťových objektů před jejich dalším použitím, zejména před
přidělením jinému subjektu, které znemožní identifikovat jejich předchozí
obsah,

f) Ochrana důvěrnosti dat během přenosu sítěmi tím, že utajovaná informace
musí být v procesu přenosu mezi zdrojem a cílem chráněna.

Dle názoru autorky však může mít jakákoliv certifikace kvalitní výpovědní schopnost i
ve smyslu upřesněných požadavků zmiňovaného Pracovního dokumentu Pracovní

skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 jen tehdy, pokud zároveň
přezkoumává, zda zpracovatel údajů plní závazek, že jeho interní organizace a u něho

§ 7 vyhlášky 4.523/2005 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací; tato vyhláška
je dávána spolupracovníky Úřadu za určitý benchmark při zřizování opatření informační bezpečnosti
(MATOUŠOVÁ, Miroslava a Ladislav HEJLÍK. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd.
Praha: ASPI, 2008, 455 s. Právní rukověť (ASPI). ISBN 9788073573225., str. 265)
344
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probíhající procesy zpracování údajů odpovídají státním a mezinárodním normám a

standardům345. Stávající certifikace se soustředí téměř výlučně na atestaci provedených
bezpečnostních opatření. Organizační aspekty a procesy u zpracovatele zatím subjektem
takovýchto osvědčení nejsou.

Z pohledu cloud compliance je ovšem takový audit s následnou certifikací naprosto

nezbytný vzhledem k tomu, že správce sice má na jednu stranu celou řadu povinností
plynoucích z ZOOÚ, na druhou stranu ovšem téměř žádnou možnost velké cloudové
poskytovatele podrobit kontrole dodržování jím určeného zpracování osobních údajů.

Vzhledem k absenci odpovídajících judikátů, či stanovisek Úřadu v této záležitosti,
nezbývá než těchto vyčkat.

9.7.6 Obecné nařízení o ochraně údajů – výhledy ochrany údajů při cloudovém
režimu zpracování

Budoucnost využívání cloudové služby ze strany organizací a korporací ovšem velkou
měrou závisí také na dalším vývoji evropského práva na úseku ochrany osobních údajů.

Začátkem roku 2012 předložila Evropská komise široce diskutovaný návrh reformy
stávající evropské legislativy. Explicitním cílem tohoto návrhu je přizpůsobení legislativy
novým výzvám, které jsou vyvolány technickými inovacemi, ke kterým od doby

schválení Směrnice o ochraně údajů v roce 1995346 došlo, aby tak bylo možno lépe
reagovat na vývoj nových technologií a na postupující globalizaci347.

V souladu s celkovou zásadou neutrality používané techniky348 (návrh nařízení cíleně
nezmiňuje konkrétní technologie, neboť hrozí riziko, že jeho ustanovení by se tím brzy

Pracovní dokument č. 196 Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 o cloud
computingu [online] [cit. 2014-11-29], dostupný z http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_de.pdf, str. 17
346
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
347
Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů) ze dne 25.1.2012, s. 4,
dostupný z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:CS:PDF
348
HORNUNG Gerrit a Stephan SÄDTLER. Europas Wolken. Computer und Recht. 2012, 28(10): -. DOI:
10.9785/ovs-cr-2012-638. ISSN 2194-4172., str. 638
345
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stala obsoletními) neobsahuje návrh Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále

též jen „Návrh nařízení“) 349 žádná ustanovení, která by se týkala speciálně poskytování
služeb cloud computingu. Je však zřejmé, že s ohledem na úlohu, kterou cloudová řešení

budou v budoucnosti sehrávat, se dotyčný návrh významnou měrou týká právě těchto
služeb.

S ohledem na stanovený cíl této práce jsou uváděny pouze ty vybrané aspekty návrhu
nařízení, které jsou relevantní pro zpracování údajů v rámci cloud computingu.

Dalekosáhlou změnu oproti platnému znění Směrnice o ochraně údajů představuje
především návrh Evropské komise, aby Návrh nařízení o ochraně údajů měl platnost

nařízení EU. To by podle čl. 288 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie350
znamenalo, že veškerá ustanovení tohoto nařízení budou závazná a začnou být okamžitě

platná v každém členském státě. Pak už by nebylo aplikováno české právo, nýbrž přímo
zmíněné Obecné nařízení o ochraně údajů, přičemž orgánem příslušným pro jeho výklad
by byl Evropský soudní dvůr, který by vydával rozhodnutí o předběžné otázce351.

Z hlediska poskytovatelů stejně jako uživatelů cloudových služeb spočívá hlavní výhoda

volby tohoto nástroje v právní jistotě, která by – přinejmenším uvnitř EU – byla při
využívání cloudových služeb díky harmonizovanému právnímu základu zaručena.

Další zásadní změnou s dalekosáhlými důsledky pro cloudová řešení je změna v úvahu

přicházejícího okruhu použití v čl. 3 odst. č. 2 Návrhu nařízení352. Tato úprava je z mnoha

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů) ze dne
25.1.2012,
str.
6,
dostupný
z
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:CS:PDF
350
Smlouva o fungování Evropské unie, 1.12.2009,text je dostupný na adrese http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF
351
HORNUNG, Gerrit a Stephan SÄDTLER. Europas Wolken. Computer und Recht. 2012, 28(10): -. DOI:
10.9785/ovs-cr-2012-638.
ISSN
2194-4172.
Dostupné
také
z:
http://www.degruyter.com/view/j/cr.2012.28.issue-10/cr.2012.28.10.638/cr.2012.28.10.638.xml, str. 639
352
Zmíněné nařízení se má aplikovat na případy, kdy osobní údaje dotčených osob se sídlem v EU
zpracovává zodpovědná osoba se sídlem mimo EU, pokud dotyčné zpracování údajů
a) slouží k nabízení zboží nebo služeb těmto osobám uvnitř EU
b) slouží k pozorování jejich chování.
349

140

důvodů jako např. s ohledem na otázku kompetence orgánů dohledu a na použitelnost
evropských norem spolu s normami země sídla považována za problematickou353.

Pro cloudovou službu je nicméně nejdůležitější, že takto formulovaný rozsah použití

nemůže být aplikován na případy, kdy závod se sídlem v EU údaje o svých zákaznících
převede do cloudu. Potom by se sice na dotyčný závod v EU a na údaje tímto závodem

předávané vztahovala ustanovení Návrhu nařízení o, avšak na mimoevropského

poskytovatele cloudové služby se na rozdíl od situace panující ve vzájemném vztahu dvou
subjektů tato ustanovení vztahovat nebudou354.

Pro aplikační oblast zakázkového zpracování údajů spočívá hlavní změna v tom, že
prohřešky proti smlouvě nebo proti právní normě, na které zakázkové zpracování údajů
spočívá, podléhají sankcím355.

Podle čl. 26, odst. 4 Návrhu nařízení je každý zakázkový zpracovatel údajů, který osobní
údaje zpracovává jiným způsobem, než jak určil subjekt za jejich zpracování zodpovědný,
sám považován za subjekt, který za takové zpracování zodpovídá.

Dále by mělo být nově upraveno ustanovení, podle kterého se pravomoci příslušných
orgánů dohledu ve smyslu čl. 53 Návrhu nařízení mají přímo vztahovat též na
poskytovatele cloudové služby jakožto zpracovatele údajů na zakázku.
9.7.6.1

Ustanovení Návrhu nařízení k technickým a organizačním opatřením

Z hlediska technických a organizačních opatření má zvláštní význam zejména čl.
23 Návrhu nařízení „Ochrana údajů aplikací techniky a nastavení vhodných předvoleb“.
Podle čl. 23, odst. 1 Návrhu nařízení je subjekt zodpovědný za zpracování povinen s
ohledem na stávající stav techniky a na implementační náklady uskutečnit taková

HORNUNG, Gerrit a Stephan SÄDTLER. Europas Wolken. Computer und Recht. 2012, 28(10): -. DOI:
10.9785/ovs-cr-2012-638.
ISSN
2194-4172.
Dostupné
také
z:
http://www.degruyter.com/view/j/cr.2012.28.issue-10/cr.2012.28.10.638/cr.2012.28.10.638.xml, str. 640 a
násl.
354
Op. cit.
355
Čl. 26 odst. 2 Obecného nařízení
353
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technická a organizační opatření, která zajistí, že zpracování bude splňovat požadavky
zmíněného nařízení a že práva dotčených osob budou ochráněna.

Konkrétní formu těchto opatření Návrhu nařízení neuvádí, s výjimkou ustanovení čl. 23,

odst. 2, kde se požaduje, aby aplikované metody a procesy zpracování byly především
vhodné s přihlédnutím k danému účelu a dané potřebnosti, trvání a kontrole
zpřístupňování.

Ke stanovení kritérií a požadavků, které mají zajistit, aby tato opatření a příslušná výchozí

nastavení byla provedena, je podle ustanovení čl. 23, odst. 3 Návrhu nařízení

zplnomocněna Evropská komise, která za tímto účelem může určit technické standardy
(čl. 23, odst. 4 Obecného nařízení).

Kromě toho je celý jeden článek věnován certifikaci. Článek 39 Návrhu nařízení zavazuje

členské státy na celoevropské rovině k zavedení certifikací a „pečetí jakosti“ ochrany
údajů, které mají sloužit jako orientační pomůcky pro subjekty, kterým má napomáhat v
řádné aplikaci zmíněného nařízení.

Stejně jako ve výše zmiňovaném čl. 23 Návrhu nařízení se i zde předpokládá, že Evropská
komise bude situaci dále odpovídajícím způsobem specifikovat.

K tomu je vhodné poznamenat, že sice na jedné straně je třeba přivítat skutečnost, že EU

uznala nezbytnost standardizace techniky, na které spočívá ochrana údajů v režimu cloud
computingu356, avšak na druhé straně navrhované úpravy s ohledem na jejich neurčitost
přece jen zdaleka nesplňují očekávání357.

BUDSZUS, Jens. Orientierungshilfe – Cloud Computing: der Arbeitskreise Technik und Medien der
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der Arbeitsgruppe
Internationaler Datenverkehr des Düsseldorfer Kreises, Version 2.0 [online]. In: . s. 41 [cit. 2014-11-26].
Dostupné z https://www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/oh_cloud.pdf, str. 13
357
HORNUNG, Gerrit a Stephan SÄDTLER. Europas Wolken. Computer und Recht. 2012, 28(10): -. DOI:
10.9785/ovs-cr-2012-638.
ISSN
2194-4172.
Dostupné
také
z:
http://www.degruyter.com/view/j/cr.2012.28.issue-10/cr.2012.28.10.638/cr.2012.28.10.638.xml, str. 644
356
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Právě pro svoji vágnost a neurčitost byly formulace použité v obou zmiňovaných článcích
oprávněně kritizovány358.

Návrh obsahuje jen málo závazných výroků ohledně technického uspořádání a základních

principů technické ochrany údajů jako anonymizace359 a pseudonymizace360, a stejně
málo se věnuje i otázkám certifikačních míst, metod certifikace, certifikačních kritérií
nebo právních důsledků361.

Nyní je tedy třeba vyčkat, v jakém znění bude tento sporný362 Návrh nařízení ve
skutečnosti schválen a zda a kdy Evropská komise schválí pravidla pro provádění
technických a organizačních opatření a pro certifikaci.

HORNUNG, Gerrit. Eine Datenschutz-Grundverordnung für Europa: Licht und Schatten im
Komissionsentwurf für vom 25.01.2012. Zeitschrift für Datenschutz (ZD). 2012(3): 99-106., str. 105
359
Anonymizací rozumí takové pozměnění údajů, že je již buď vůbec nelze přiřadit určité nebo určitelné
konkrétní fyzické osobě, nebo že to lze provést jen s vynaložením neúměrné doby, neúměrných nákladů a
nepřiměřeného nasazení pracovníků.
360
Pseudonymizací se rozumí nahrazení jména a dalších identifikačních znaků určitým kódovým
označením s cílem znemožnit nebo podstatně ztížit možnost určení osoby, o kterou se jedná.
361
HORNUNG, Gerrit. Eine Datenschutz-Grundverordnung für Europa: Licht und Schatten im
Komissionsentwurf für vom 25.01.2012. Zeitschrift für Datenschutz (ZD). 2012(3): 99-106., str. 103
362
Srov. HORNUNG, Gerrit a Stephan SÄDTLER. Europas Wolken. Computer und Recht. 2012, 28(10):
-.
DOI:
10.9785/ovs-cr-2012-638.
ISSN
2194-4172.
Dostupné
také
z:
http://www.degruyter.com/view/j/cr.2012.28.issue-10/cr.2012.28.10.638/cr.2012.28.10.638.xml;
Stanovisko
BITKOM
k
Obecnému
nařízení
EU
o ochraně
údajů,
dostupné
z
http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Stellungnahme_EU-VO_20120518_.pdf
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9.7.7 Standardní smluvní doložky EU363 a Závazná podniková pravidla364 (Binding
Corporate Rules - BCR)

Aby bylo i přesto možné předávat osobní údaje, při současném splnění právních
požadavků na jejich ochranu do nejistých třetích zemí, stanovil zákonodárce, kromě výše

zmíněného problematického certifikátu Safe Harbour, také dvě další možnosti, jak zajistit
jejich přiměřenou ochranu.

Jsou to jednak Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules, BCR) a dále
Standardní smluvní doložky EU.

9.7.7.1 Standardní smluvní doložky EU

Standardní smluvní doložky EU vypracovala Evropská komise na zákonném podkladě

vycházejícím ze znění čl. 26, odst. 4 Směrnice EU o ochraně údajů, aby byla zajištěna

přiměřená ochrana dotčených subjektů a aby byly umožněny mezinárodní přenosy údajů
do třetích zemí, které odpovídající ochranu údajů nemají365.

Standardní smluvní doložky EU sice nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany údajů ve

smyslu ustanovení §27 odst. 3 a 4 ZOOÚ, mohou však poskytnout dostačující záruky
ochrany práv jednotlivců a možnosti výkonu souvisejících práv podle uvedeného zákona,

takže je možno povolit výjimku, která připouští nesplnění zásadního požadavku
přiměřené úrovně ochrany údajů.

Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních
údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES
(2010/87/EU),
dostupné
z
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:01:DE:HTML
364
K tématu Závazných podnikových pravidel (BCR) byl zveřejněn větší počet pracovních dokumentů
Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29. Z nich nejdůležitější jsou: pracovní dokument
WP 74 „Předávání osobních údajů do třetích zemí: Aplikace článku 26 odst. 2 Směrnice EU o ochraně
údajů na závazné vnitropodnikové předpisy platné pro mezinárodní transfery údajů“ přijatý dne 3. června
2003; pracovní dokument WP 108 „Zavedení zkušebního katalogu pro účely žádostí o schválení závazných
vnitropodnikových pravidel“ přijatý dne 14. dubna 2005; a pracovní dokument WP 154 „Rámec pro
závazná vnitropodniková pravidla o ochraně údajů“ přijatý dne 24. června 2008, dostupné z
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs
365
SCHMIDT-BENS Johana. Cloud-Computing-Technologien und Datenschutz. Edewecht: OlWIR Verl.
für Wirtschaft, Informatik und Recht, 2012. ISBN 9783939704713, str. 59
363
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V zásadě podléhají přenosy dat s ohledem na standardní smluvní doložky schválení
příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů. Výhodou předávání realizovaných na

základě aplikace standardních smluvních doložek je skutečnost, že pokud se stanou
součástí smlouvy o poskytování (cloudových) služeb, není nutné žádat Úřad o povolení

k předávání do třetích zemí, přičemž je zároveň splněn požadavek zákona o ochraně
osobních údajů a předávaným osobním údajům je tímto (z hlediska právní úpravy)
zajištěna dostatečná ochrana366.

Tím se standardní smluvní doložky EU stávají v praxi tím nejdůležitějším prvkem, který

zajišťuje, aby předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EHP probíhalo v souladu
s požadavky legislativy o ochraně osobních údajů367.

Doložka č. 11 rozhodnutí Komise 2010/87/EU zavádí nový pojem „dílčí zpracovatel“,

kterým se rozumí „zpracovatel najatý dovozcem údajů nebo jiným dílčím zpracovatelem
dovozce údajů, který se zavazuje přijímat od dovozce údajů nebo od jiného dílčího
zpracovatele dovozce údajů osobni údaje určené výhradně pro činnosti spojené se

zpracováním jménem vývozce údajů po předání v souladu s pokyny vývozce údajů,
standardními smluvními doložkami stanovenými v příloze a podmínkami písemné
smlouvy o dílčím zpracování“368.

Pokud zpracovatelé externě zadávají služby dílčím zpracovatelům, jsou rovněž povinni
informovat o tom zákazníka, konkrétně popsat typ delegované služby, charakterizovat

stávající a potenciální subdodavatele a seznámit zákazníka se zárukami, jež tyto subjekty
nabízejí poskytovateli služeb cloud computingu.369

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb, ÚOOZ [online] [cit.
2014-11-26], dostupné
z https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=3002
367
MOOS, Flemming. Die EU-Standardvertragsklauseln für Auftragsverarbeiter 2010. Computer und Recht
(CR). 2010, : 281–286. ISBN 10.9785/ovs-cr-2010-281., str. 281
368
K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb, ÚOOZ [online] [cit.
2014-11-26],
dostupné
z https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=3002
369
Pracovní dokument č. 196 Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 o cloud
computingu [online] [cit. 2014-11-29], dostupný z http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_de.pdf, s. 9
366
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9.7.7.2 Závazná podniková pravidla (Binding corporate rules, dále jen „BCR“)

Posuzování žádosti o povolení údajů k předání do třetích zemí Úřadem podle § 27 odst.

4 ZOOÚ mohou pozitivně ovlivnit i tzv. závazná vnitropodniková pravidla, která byla v

nadnárodních korporacích za účelem bezpečné výměny údajů přijata, jakož i úmluvy o
použití osobních údajů sjednané v rámci mezipodnikové spolupráce.370

V současné době existují BCR jak pro správce, tak pro zpracovatele, přičemž BCR pro
správce byla zatím příslušnými úřady věnována daleko větší pozornost a příslušné
dokumenty jsou tak daleko propracovanější.

BCR jsou interním aktem nadnárodní korporace, přičemž někteří z členů mohou mít sídlo
mimo EU, ve třetích zemích, které nezajišťují osobním údajům odpovídající úroveň

ochrany. Představují tak prostředek úpravy komplexní politiky v oblasti ochrany
osobních údajů s ohledem na jejich mezinárodní předávání pouze v rámci této korporace
a určité zjednodušení regulace celé řady dílčích otázek (nahrazení jednotlivých smluv
v rámci korporace jedním globálním závazkem, regulace auditu, určení rolí a
zodpovědností a jiné).371

Na rozdíl od standardních smluvních doložek EU se při formulaci pracovních dokumentů
Pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů zřízené podle článku 29 nejedná o vzorové

texty, které by závody mohly přebírat v doslovném znění, nýbrž o inspiraci pro tvorbu

vlastních individualizovaných závazných podnikových pravidel372, které vždy ještě
vyžadují schválení Úřadem.

BCR musí být předloženy ke schválení vedoucímu dozorovému úřadu v EU (Délka

schvalovacího procesu na úrovni EU, se v praxi pohybuje okolo 8 měsíců), který řídi celý
schvalovací proces a následně garantuje, že BCR mohou být považována za nástroj

SIMITIS, Spiros. Bundesdatenschutzgesetz. 7. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2010. ISBN 3832941835.,
§ 4c Rn. 59
371
K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb, ÚOOZ [online] [cit.
2014-11-26],
dostupné
z https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=3002
372
SIMITIS, Spiros. Bundesdatenschutzgesetz. 7. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2010. ISBN 3832941835.,
§ 4c Rn. 60
370
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poskytující odpovídající ochranu. Následně ještě musí daný správce osobních údajů
požádat o povolení k předávání příslušný národní dozorový orgán, pokud je to
legislativou vyžadováno. Podle zákona o ochraně osobních údajů je tak nutné učinit podle
§ 27 na základě splnění požadavku podle odst. 3 písm. b) tohoto ustanovení 373.

Pro úplnost je třeba na tomto místě uvést i skutečnost, že do třetích zemí je možno

předávat osobní údaje i bez souhlasu Úřadu, je-li tak uvedeno v „mezinárodních
smlouvách, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament České republiky a kterou je Česká
republika vázána, vyplývá-li z jejich obsahu zákaz omezování volného pohybu osobních
údajů.374

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb, ÚOOZ [online] [cit.
2014-11-26],
dostupné
z https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=3002
374
Tak je tomu například u Úmluvy o právech dítěte, vyhlášené pod 4. 104/1991, jež pro tehdejší Českou
a Slovenskou republiku vstoupila v platnost 06.02.1991. Odpovídají ustanovení jsou ukotvena v článku 9
odst. 4 a v článku 22 odst. 2
373
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Závěr
S kontinuálním nárůstem závislosti společnosti na informačních technologiích již není
otázkou, zda je soulad informačních technologií s právními předpisy možný, ale pouze
jak ho docílit.

Cílem předložené rigorózní práce bylo proto osvětlit fenomén compliance a jeho
podkategorii IT compliance, který se touto problematikou zabývá. Zejména ovšem
problematiku compliance v rámci cloud computingu, který již dnes ovlivňuje každodenní

život a jehož využití na korporátní úrovni je krokem sice v některých oblastech právně
složitým, nicméně s vysokou pravděpodobností neodvratným.

Bylo specifickým záměrem práce upozornit na fakt, že ač pojem compliance a cloud
compliance, tak jak byl pro účely této práce vymezen, je pojmem komplexním,

zahrnujícím velké množství různých oborů a právních disciplín, jsou to právě IT systémy

a specificky počítačové programy, ať již vytvořené na objednávku či zakoupené (v
každém případě spadající pod autorskoprávní ochranu), které se jako červená nit prolínají

celou tématikou, neboť dnešní svět je bez informačních technologií zkrátka
nepředstavitelný.

Zároveň se jedná o téma, které ať již z důvodu toho, že se jedná o relativně nový fenomén

nebo z důvodu již zmiňované komplexnosti (a tím možné neuchopitelnosti), je ze strany
státu zatím přehlíženo a i na evropské úrovni se konsens dodnes hledá jen stěží.

Zejména ochrana osobních údajů je v souvislosti s využitím cloudových technologií
korporacemi zmiňována jako nejčastější překážka jejich ještě širšího využití navzdory
nezpochybnitelným ekonomickým výhodám.

Obchodní korporace jsou postaveny před volbu: buď využití pouze určitého rozsahu
cloudových služeb, a to nejlépe pouze na území EU/EHP, anebo za cenu doposud těžko
odhadnutelných právních rizik, či sankcí, dání přednosti nesporným hospodářských
výhodám těchto služeb.

Předávání zejména osobních dat mimo prostory EU respektive EHS je sice na základě
právních konstrukcí jakými jsou Binding Corporate Rules a Standardní smluvní doložky
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přípustné, nicméně na základě USA-PATRIOT Act je i při dodržení těchto konstrukcí
právní konformita více než sporná.

Toto autorka dokumentovala na aktuálním rozsudku ve věci přípustnosti předávání dat na

základě certifikace Safe Harbour. Dále i na aktuálně probíhajícím a vysoce zajímavém
případě Microsoft Ireland Case, jehož globální důsledky v případě, že bude rozhodnuto
ve prospěch amerických úřadů, je v současné době možné pouze předjímat.

Vezmeme-li totiž v potaz právní argumentaci Evropského soudního dvora v případě
rozhodnutí ve věci Safe Harbour, který odůvodňuje své rozhodnutí ohledně možnosti
individuálního přezkumu úrovně poskytované ochrany osobních údajů bez ohledu na

existenci „bezpečné“ certifikace tím, že zpracovatel údajů sídlící v USA není schopen

efektivně zamezit, z hlediska evropského práva, neoprávněnému přístupu amerických
úřadů k těmto datům, pak by rozhodnutí ve věci Microsoft Ireland Case, mělo naprosto
fatální důsledky.

V konečném důsledku by to za stávajících podmínek totiž znamenalo nemožnost

compliantního ukládání dat do cloudu amerických poskytovatelů, jak na to ostatně
poukazovali někteří autoři již před těmito dvěma rozsudky (viz. výše).

V zájmu konstruktivního přístupu a pro inspiraci řešení alespoň dílčího problému,

předkládá autorka studii podrobně propracovaného modelu řešení implementace právních
předpisů týkajících se informačních technologií ze strany státu tak, jak je řešena ve
Spolkové republice Německo prostřednictvím Spolkového úřadu pro bezpečnost
informačních technologií.

Tento model, jehož praktičnost je v této práci demonstrována na způsobu implementace

ochrany osobních údajů prostřednictvím IT v jednotlivých běžných situacích pro
konkrétní pracovní pozice, je v zásadě s úpravami přenosný také do prostředí ČR a toto
řešení by vyhovovalo i celosvětovému trendu unifikace postupů implementace, za
současného předpokladu respektování právních norem jednotlivých států.

Dále je nastíněn možný budoucí vývoj compliance, který je opět závislý od budoucího
technického vývoje počítačových programů.

Jednou z možností je již popsaný Unified Compliance Framework, který zatím pouze
představuje rámec koncentrovaných ovládacích prvků.
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V dlouhodobějším horizontu je pak představitelné, že v důsledku budoucího vývoje bude

vzrůstat tlak na evropské zákonodárce aby právní předpisy byly v co možná nejširší míře
harmonizovány, zároveň však aby technický pokrok nebyl omezen právními hranicemi.

Určitou naději do budoucna a odlehčení obchodním korporacím slibuje návrh Obecného
nařízení, tak jak jej předložila Evropská unie, zejména zmiňovanou možností auditu
cloudových služeb.

Kontroverze, které tento návrh vzbuzuje, ovšem napovídají, že se u předkládané verze
nejedná o verzi poslední a otázkou je, zdali bude tento návrh, vzhledem k množství výtek,
byť i v pozměněné verzi, přijat.

Nezbývá proto než vyčkat závěru těchto snah i návrhu standardu pro poskytování cloudu,

tak jak jej k vypracování zadala Evropská komise, stejně jako osudu standardu
nahrazujícího Safe Harbour, který má být v tomto roce přijat. Neméně důležitým pro osud

cloud computingu i současný právní vývoj v USA. Ne nadarmo je rok 2016 mnohými
autory považován za rok internetových standardů.
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Seznam použitých zkratek
AS

AZ

Basel II
BDSG

Australian Standard on Compliance Programs

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon)

Bankovní směrnice Evropské unie 2000/12/EG

Bundesdatenschutzgesetz

BS

British Standard of British Department of Trade and Industry

CobiT

Control Objectives for Information and Related Technology

BSI

COSO

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission

CSR

Corporate Social Responsibility

DRM

Data Rights Management

DLP

ENISA

EuroSOX

Data Leakage Protection

Evropská agentura pro informační a síťovou bezpečnost

Směrnice o auditu 2006/43/EC a novely 4. a 7. Směrnice o účetních
závěrkách 2006/46/EC

HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act

ILM

Identity Lifecycle Management

IT

informační technologie

IKS
ISO

ITIL

KZOIT

Informační a kontrolní systémy

International Organization for Standardization
IT Infrastructure Library

Katalogy základní ochrany IT
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MiFID

Směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů

ObchZ

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

NIST

National Institute of Standards and Technology

OFT 407

UK Competiton Act Guideline Enforcement

SAM

Software Asset Management

SEC

Securities and Exchange Commission

PCI-DSS
SAP

Payment Card Industry Data Security Standard
Systemanalyse und Programmentwicklung GmbH

SOX

Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act

TRIPS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property

UCF

UETA

ZOOÚ

of 2002 (Sarbanes Oxley Act)

Unified Compliance Framework

Uniform Electronic Transactions Act

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
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Abstrakt
Cílem předložené rigorózní práce je vysvětlit pojem compliance a IT compliance jako
relativně nový právní fenomén zabývající se problematikou souladu korporátních

informačních technologií s velkou mírou právních předpisů, se kterým se potýkají
korporace (a zejména jejich právní oddělení) po celém světě.

Hlavní pozornost je věnována compliance firemních IT v souvislosti s využíváním

cloudových technologií, zejména s ohledem na dodržování předpisů na ochranu osobních
údajů.

Práce analyzuje původ a možnou definici pojmu compliance, IT compliance a

nejrelevantnější předpisy a standardy týkající se compliance (např. Sarbanes Oxley Act,
EuroSOX, Basel II atd.). Dále se zabývá vztahem compliance, IT compliance a právy

duševního vlastnictví, nutností a možným budoucím závazkem k jejich ochraně
prostřednictvím vhodné konfigurace informačních technologií korporace.

V zájmu konstruktivního přístupu je na příkladu německého Spolkového úřadu pro
bezpečnost informačních technologií ilustrováno, jakým způsobem může stát přispět

k právně konformní implementaci informačních technologií - konkrétně na příkladu
ochrany osobních údajů.

V souvislosti cloud compliance s ochranou osobních údajů práce zohledňuje aktuální

právní vývoj na obou stranách Atlantiku. Zejména na základě probíhajícího soudního
procesu tzv. Microsoft Ireland Case v USA a aktuálního vývoj ohledně certifikace Safe
Harbour na straně evropské.

V závěrečné části práce pojednává o současných a budoucích možnostech řešení
předkládané problematiky na evropské úrovni.

Klíčová slova: compliance, IT compliance, cloud computing, právo na ochranu osobních
údajů, Microsoft Ireland Case, Safe Harbour
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Summary

Thesis title: Selected aspects of cloud compliance with particular regard to personal data
protection

The scope of this thesis is to explain the term compliance and IT compliance as a
relatively new legal issue dealing with the compliance of corporate IT with the large

amount of corresponding legislation companies (and especially their legal departments)
worldwide have to deal with. The main focus lies on corporate IT compliance in
connection with the usage of cloud computing technologies especially regarding the
protection of personal data.

The thesis discusses the origin and the definition of compliance, IT compliance and the

most important legal documents and regulations related to compliance (Sarbanes Oxley
Act, EuroSOX, Basel II and the relevant data protection acts). The relationship of

compliance, IT compliance and intellectual property rights is demonstrated together with

the idea of future need and possible obligation to protect data and intellectual property
rights by means of mandatory configuration of available company’s information
technologies infrastructure.

Eventually, to exemplify this functional interaction, an example of state’s contribution to
a lawfull implementation of IT is presented on an example of Germany’s Federal Office
for Informational Security and the federal data protection law in particular.

The thesis also describes the current developments regarding the cloud computing
regulations in connection with personal data protection, both in the USA and Europe,

based on the current lawsuit, the so called Microsoft Ireland Case and the latest
development regarding the Safe Harbour Certification.

In the final part the thesis deals with the current and future solution possibilities of the
presented topic on the European level.

Key words: compliance, IT compliance, cloud computing, personal data protection,
Microsoft Ireland Case, Safe Harbour
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