
Jak pomůže reforma ochrany údajů v boji 
proti mezinárodnímu zločinu?

Směrnice o ochraně údajů 
policejními orgány je 
součástí nových pravidel 
EU pro ochranu údajů, jež 

byla přijata v dubnu 2016. Smyslem 
této reformy bylo přizpůsobit normy 
EU týkající se ochrany údajů tak, aby 
vyhovovaly potřebám digitálního 
věku a byly schopny reagovat na 
technologický pokrok v budoucnu. 
Zmíněná směrnice chrání fyzické 
osoby, když orgány zpracovávají jejich 
osobní údaje pro účely prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů.  
Zmíněná pravidla vycházejí 
z Evropského programu pro 
bezpečnost, což je strategie EU pro 
boj proti terorismu, organizované 
trestné činnosti a kyberkriminalitě. 
Výměna takových údajů má zásadní 
význam pro boj proti terorismu 
a přeshraniční trestné činnosti. 
Díky novým pravidlům bude sdílení 
takových údajů účinnější, a to jak na 
úrovni EU, tak na mezinárodní úrovni. 
Pomohou vybudovat důvěru a zajistit 
právní jistotu v přeshraničním styku. 

JAK TATO SMĚRNICE DODRŽUJE 
ZÁKLADNÍ PRÁVA? 

Podle nové směrnice musí být osobní 
údaje všech osob zpracovávány 
zákonným způsobem, korektně a pouze 
za stanoveným účelem, který musí vždy 
souviset s bojem proti trestné činnosti. 

Tato směrnice zajišťuje, že zpracovávání 
osobních údajů v celé EU bude 
odpovídat zásadám zákonnosti, 
proporcionality a nezbytnosti a že bude 
poskytovat záruky pro jednotlivce. 
Zajišťuje také zcela nezávislý dohled 
ze strany vnitrostátních orgánů pro 
ochranu údajů a účinné opravné 
prostředky.

Ochrana osobních údajů bude 
standardem

Policejní orgány a orgány trestního 
soudnictví budou uplatňovat zásady 
ochrany údajů již od návrhu a 
standardního nastavení ochrany 
údajů na začátku každého procesu 
souvisejícího s osobními údaji, například 
při vývoji nových databází. Osoby 
odpovědné za zpracovávání osobních 
údajů budou mít větší odpovědnost 
za svou práci. Orgány musí například 

Právo na ochranu osobních údajů je 
jedním ze základních práv v EU. Oběti 
a svědci, ale také osoby podezřelé 
ze spáchání trestného činu mají 
právo na to, aby jejich údaje byly v 
průběhu trestního vyšetřování nebo 
prosazovaní práva řádně chráněny. Větší 
harmonizace právních předpisů zároveň 
usnadní policii nebo státním zástupcům 
spolupracovat při přeshraničním 
vyšetřování a účinněji bojovat proti 
trestné činnosti a terorismu v celé 
Evropě.
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jmenovat tzv. inspektory ochrany údajů, 
kteří budou mít na starosti ochranu 
osobních údajů v rámci své organizace. 
Musí rovněž zajistit, aby byl o případech 
závažného narušení ochrany údajů co 
nejdříve informován vnitrostátní orgán 
dozoru.

JAK SE DÍKY TÉTO SMĚRNICI 
ZLEPŠÍ PRÁCE DONUCOVACÍCH 
ORGÁNŮ?

Aby bylo možné účinně bojovat proti 
trestné činnosti, je k prosazování 
práva zapotřebí mít účinná a přísná 
pravidla pro výměnu osobních údajů na 
vnitrostátní, evropské a mezinárodní 
úrovni. Tím, že v celé EU budou 
zavedena pravidla pro ochranu osobních 
údajů v oblasti trestního soudnictví, 
zjednoduší se spolupráce mezi 
policejními orgány a orgány trestního 
soudnictví v celé EU. 

Úspora času a peněz

Zpracovávání údajů bude méně 
nákladné a méně náročné na čas. 
Policejní orgány a orgány trestního 
soudnictví již nebudou muset uplatňovat 
různé soubory pravidel pro ochranu 
údajů v závislosti na původu těchto 
údajů. Nová pravidla se vztahují na 
domácí zpracovávání i přeshraniční 
předávání osobních údajů.

Lepší mezinárodní spolupráce

Spolupráce mezi policejními orgány 
a orgány trestního soudnictví EU a 
třetích zemí se rovněž zlepší, protože 
budou existovat jasnější pravidla 
pro mezinárodní předávání údajů v 
souvislosti s trestnými činy. Nová 
pravidla zajistí, aby při tomto předávání 
údajů byla zajištěna odpovídající úroveň 
ochrany údajů. 
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Podle starých pravidel

Fyzické osoby v celé EU již mají právo na přístup ke svým osobním údajům 
zpracovávaným policií, státním zastupitelstvím nebo trestním soudem. Nicméně 
výkon tohoto práva se v jednotlivých členských státech liší. 

Některé vnitrostátní orgány například vybírají poplatky. Jiné orgány nereagují 
na jednotlivé žádosti v přiměřené lhůtě a poskytují pouze nepřímý přístup k 
osobním údajům (např. prostřednictvím vnitrostátních orgánů dozoru). Odpověď 
často nechává žadatele na pochybách ohledně stavu jeho osobních údajů a 
dostupných opravných prostředků. Fyzické osoby se tak ocitají v obtížné situaci, 
zejména proto, že čím dál více osobních údajů se zpracovává přeshraničně. 

 

Podle nových pravidel

 
Každý občan EU má stejné právo na přístup ke svým osobním údajům. Fyzické 
osoby mají kdykoli právo obrátit se přímo na policejní orgány a orgány trestního 
soudnictví a požádat o přístup ke svým osobním údajům. 

Pokud se tyto orgány rozhodnou tuto žádost přijmout, musí osobní údaje 
poskytnout zdarma. Orgány se mohou rozhodnout toto právo na přístup omezit, 
zejména když chtějí zabránit překážkám v probíhajícím vyšetřování nebo chránit 
národní bezpečnost či práva a svobody druhých. Tato omezení musí být v 
souladu s požadavky nezbytnosti a přiměřenosti práva EU ve smyslu výkladu 
Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. 

Ve zvláštních případech, kdy orgány poskytnou fyzické osobě neutrální odpověď 
(„nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit, že zpracováváme vaše osobní údaje“), 
musí ji informovat o právu podat stížnost u vnitrostátního orgánu dozoru nad 
ochranou údajů. Tento orgán pak provede nezbytná ověření nebo přezkum 
osobních údajů, které mají v držení jednotlivé orgány. Fyzické osoby mají kromě 
toho kdykoli právo požádat o soudní dohled nad celým tímto postupem.

Chcete se na něco zeptat? 
http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/index_cs.htm

Kontaktujte službu Europe Direct: 
00 800 67 89 10 11  
http://europa.eu/europedirect/
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