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Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 
 

s ohledem na čl. 70 odst. 1 písm. s) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů“), 

 

s ohledem na Dohodu o EHP a zejména přílohu XI a protokol 37 k uvedené dohodě ve znění rozhodnutí 

Smíšeného výboru EHP č. 154/2018 ze dne 6. července 2018, 

 

s ohledem na články 12 a 22 svého jednacího řádu ze dne 25. května 2018, 

 

PŘIJAL TOTO STANOVISKO: 

 

1 SHRNUTÍ 

1. Evropská komise schválila svůj návrh prováděcího rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů 

ze strany Japonska podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 1 dne 5. září 20182. Následně 

Evropská komise zahájila postup vedoucí k jeho formálnímu přijetí. 

2. Dne 25. září 2018 požádala Evropská komise o stanovisko Evropský sbor pro ochranu osobních údajů3. 

Komise měla na žádost Evropského sboru pro ochranu osobních údajů poskytnout veškerou nezbytnou 

dokumentaci týkající se této země, včetně veškeré příslušné korespondence s japonskou vládou. 

3. S ohledem na diskuse vedené s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů změnila Evropská 

komise dvakrát svůj návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně a zaslala jeho poslední znění dne 

13. listopadu 20184. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů založil své současné stanovisko na 

tomto posledním znění návrhu prováděcího rozhodnutí (dále jen „návrh rozhodnutí o odpovídající 

ochraně“). 

4. Posouzení Evropského sboru pro ochranu osobních údajů o úrovni ochrany zajištěné rozhodnutím 

Komise o odpovídající ochraně bylo provedeno na základě přezkoumání vlastního rozhodnutí a na 

základě analýzy dokumentace zpřístupněné5 Komisí6. 

5. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů se zaměřil na posouzení komerčních aspektů návrhu 

rozhodnutí o odpovídající ochraně i na přístup vlády k osobním údajům předávaným z EU pro účely 

prosazování práva a národní bezpečnosti, včetně právní ochrany dostupné fyzickým osobám z EU. 

                                                           
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
2 Viz tisková zpráva http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_cs.htm. 
3 Podle čl. 70 odst. 1 písm. s) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
4 Aktualizované znění návrhu prováděcího rozhodnutí Evropské komise viz příloha I stanoviska Evropského sboru 
pro ochranu osobních údajů. 
5 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů založil svoji analýzu na překladech poskytnutých japonskými orgány 
a ověřených Evropskou komisí. 
6 Seznam dokumentů neposkytnutých Evropskou komisí Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů viz 
příloha II stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. 
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Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rovněž posoudil, zda jsou záruky poskytované na základě 

japonského právního rámce zavedeny a zda jsou účinné. 

6. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů využil jako hlavní referenci pro tuto práci svůj referenční 

rámec pro odpovídající ochranu7 přijatý v únoru 2018. 

1.1   Oblasti sbližování 
7. Hlavním cílem Evropského sboru pro ochranu osobních údajů bylo poskytnout Evropské komisi 

stanovisko k úrovni ochrany, jež je dostupná pro fyzické osoby v japonském právním rámci. Je třeba si 

uvědomit, že Evropský sbor pro ochranu osobních údajů neočekává, že japonský právní rámec bude 

kopírovat evropské právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

8. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů však připomíná, že aby bylo možné mít za to, že 

poskytovaná úroveň ochrany je odpovídající, vyžadují judikatura Soudního dvora Evropské unie 

i článek 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, aby právní předpisy třetí země byly uvedeny 

do souladu se základními zásadami zakotvenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud 

jde o ochranu osobních údajů, bere Evropský sbor pro ochranu osobních údajů dále na vědomí, že 

existují hlavní oblasti souladu mezi rámcem obecného nařízení o ochraně osobních údajů a japonským 

rámcem v některých hlavních ustanoveních, jako je přesnost a minimalizace údajů, omezení uložení, 

zabezpečení údajů, účelové omezení a nezávislý dozorový úřad, Komise pro ochranu osobních údajů. 

9. Kromě výše uvedeného Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá snahy Evropské komise 

a japonských orgánů s cílem zajistit, aby Japonsko poskytovalo odpovídající úroveň ochrany osobních 

údajů jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů zejména vyplněním mezer mezi obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů a japonským rámcem v oblasti ochrany osobních údajů, a to 

přijetím dodatečných pravidel Komisí pro ochranu osobních údajů, platných pouze pro osobní údaje 

předávané z EU do Japonska, takzvaných doplňkových pravidel. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů například podotýká, že Komise pro ochranu osobních údajů souhlasila s tím, že bude považovat 

za citlivé osobní údaje další kategorie údajů (k citlivým osobním údajům podle japonských právních 

předpisů nepatří sexuální orientace ani členství v odborech). Doplňková pravidla dále zajistí, aby se 

práva subjektu údajů vztahovala na všechny osobní údaje předávané z EU, bez ohledu na dobu jejich 

uchovávání (zatímco japonský právní systém uvádí, že práva subjektu údajů se nevztahují na osobní 

údaje, které mají být vymazány do šesti měsíců). 

10. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rovněž bere na vědomí snahy Evropské komise v rámci 

posílení rozhodnutí o odpovídající ochraně v reakci na obavy vznesené Evropským sborem pro ochranu 

osobních údajů. 

1.2  Obecné výzvy 
11. Přesto však výzvy zůstávají a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů navrhuje následující oblasti 

jako hlavní oblasti, které by se měly v japonském systému posílit a úzce sledovat. 

12. První výzva se týká sledování této nové struktury odpovídající ochrany, která je kombinací stávajícího 

právního rámce a konkrétních doplňkových pravidel, aby se zajistilo, že se bude jednat o udržitelný 

a spolehlivý systém, který nepovede k praktickým problémům týkajícím se konkrétního a účinného 

dodržování japonskými subjekty a prosazování ze strany Komise pro ochranu osobních údajů. 

13. Za druhé Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bere na vědomí opakované závazky a záruky 

Evropské komise a japonských orgánů, pokud jde o závaznou a vymahatelnou povahu doplňkových 

                                                           
7 WP 254, referenční rámec pro odpovídající ochranu, 6. února 2018. 
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pravidel, a současně vyzývá Evropskou komisi, aby soustavně sledovala jejich závaznou povahu 

a účinné uplatňování v Japonsku, protože jejich právní hodnota je zcela nezbytným prvkem 

odpovídající ochrany mezi EU a Japonskem. Pokud jde o pokyny Komise pro ochranu osobních údajů, 

uvítal by Evropský sbor pro ochranu osobních údajů objasnění v návrhu rozhodnutí o odpovídající 

ochraně ve vztahu k jejich závazné povaze a žádá Komisi, aby tento aspekt pozorně sledovala8. 

1.3  Specifické komerční aspekty 
14. Pokud jde o komerční aspekty návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem, má 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů určité konkrétní obavy a rád by požádal o objasnění 

některých důležitých záležitostí. 

1.3.1 Obavy Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ve vztahu k hlavním zásadám 

ochrany osobních údajů 
15. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá, že doplňková pravidla vylučují, aby osobní údaje 

předávané z EU byly dále předávány do třetí země na základě pravidel pro přeshraniční ochranu 

soukromí v zemích Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů navíc bere na vědomí, že ve svém novém návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně se Evropská 

komise zavázala pozastavit použitelnost rozhodnutí o odpovídající ochraně, pokud další předávání 

nezaručí kontinuitu ochrany. 

16. Podle japonských právních předpisů je jedním z právních základů pro další předávání uznání, že třetí 

země poskytuje odpovídající úroveň ochrany, jaká je v Japonsku. Posouzení třetí země Japonskem jako 

odpovídající však zřejmě nezahrnuje konkrétní „doplňková pravidla“ dohodnutá mezi Evropskou 

komisí a Komisí pro ochranu osobních údajů, která se vztahují pouze na ochranu osobních údajů EU, 

aby se zajistila úroveň ochrany v zásadě rovnocenná standardům podle obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů. Z toho vyplývá, že osobní údaje EU, které jsou předávány z Japonska do další třetí země 

neuznávané za zemi, která má v zásadě rovnocenný rámec pro ochranu osobních údajů, jako je obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů, nebudou již na základě japonského rozhodnutí o odpovídající 

ochraně požívat specifické ochrany pro osobní údaje EU. 

17. Je však třeba pamatovat na to, že osobní údaje mohou být dále předávány do třetích zemí, na které 

se bude vztahovat případné, později přijaté japonské rozhodnutí o odpovídající ochraně. Na tyto 

třetí země se nemusí vztahovat předchozí posouzení nebo zjištění EU týkající se odpovídající 

ochrany. V tomto bodě by Komise měla převzít svoji funkci dozoru a dbát na to, aby byla zachována 

úroveň ochrany údajů z EU, nebo zvážit pozastavení použitelnosti tohoto rozhodnutí o odpovídající 

ochraně. 

18. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů má dále obavy, pokud jde o povinnosti správců údajů 

(podniků nakládajících s osobními údaji) týkající se souhlasu a transparentnosti. Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů provedl pečlivou kontrolu těchto prvků z důvodu, že na rozdíl od evropských 

právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů má v japonském právním systému použití souhlasu 

jakožto základu pro zpracování a pro předávání údajů ústřední roli. Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů má například obavy týkající se pojmu souhlasu, který není definován tak, aby zahrnoval 

právo na odvolání souhlasu, což je základní prvek podle právních předpisů EU, který slouží k zajištění 

skutečné kontroly subjektu údajů nad jeho osobními údaji. Pokud jde o povinnosti podniků 

nakládajících s osobními údaji týkající se transparentnosti, existují pochybnosti, zda budou subjektům 

údajů poskytnuty proaktivní informace. 

                                                           
8 Více informací viz oddíl 1.3.4 tohoto stanoviska. 
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19. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů se obává, že japonský systém právní ochrany nemusí být 

snadno přístupný fyzickým osobám v EU, které potřebují podporu nebo chtějí podat stížnost, vzhledem 

ke skutečnosti, že podpora ze strany Komise pro ochranu osobních údajů je dostupná pouze 

prostřednictvím telefonické služby a pouze v japonštině. Stejný problém existuje i v případě mediační 

služby poskytované Komisí pro ochranu osobních údajů, protože systém není zveřejněn v anglickém 

znění internetových stránek Komise pro ochranu osobních údajů, přičemž důležité informační 

dokumenty, jako jsou často kladené dotazy k zákonu o ochraně osobních údajů, jsou také k dispozici 

pouze v japonštině. V tomto ohledu by Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uvítal, kdyby Komise 

projednala s Komisí pro ochranu osobních údajů možnost zřízení on-line služby, alespoň v angličtině, 

zaměřené na poskytování podpory fyzickým osobám v EU a řešení jejich stížností, která by byla 

obdobná službě navrhované v příloze II rozhodnutí o odpovídající ochraně. Evropská komise bude 

rovněž muset úzce sledovat účinnost sankcí a příslušné právní ochrany. 

1.3.2 Potřeba objasnění 
20. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by uvítal záruky k některým aspektům návrhu rozhodnutí 

o odpovídající ochraně, jež stále vyžadují další objasnění. 

21. Týká se to například některých hlavních pojmů japonských právních předpisů. Přesněji řečeno, existuje 

nejasnost kolem statusu takzvaného správce. Tento pojem sice připomíná zpracovatele osobních 

údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale jeho schopnost určit a změnit účel 

a význam zpracování osobních údajů zůstává nejasná. 

22. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by kvůli nedostatku příslušných dokumentů rovněž 

potřeboval záruky, zda omezení práv fyzických osob (zejména práva na přístup, opravu a vznesení 

námitky) jsou nutná a přiměřená v demokratické společnosti a zda respektují podstatu základních 

práv. 

23. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by rovněž očekával, že Evropská komise bude úzce sledovat 

účinnou ochranu osobních údajů předaných z EU do Japonska, na základě návrhu rozhodnutí 

o odpovídající ochraně, po celý jejich „životní cyklus“, a to i když japonské právní předpisy stanoví 

povinnost vést záznamy o původu údajů maximálně po dobu tří let. 

1.4 Přístup orgánů veřejné moci k údajům předávaným do Japonska 
24. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rovněž analyzoval právní rámec pro japonské vládní 

subjekty pro případ, kdy mají přístup k osobním údajům předaným z EU do Japonska pro účely 

prosazování práva nebo národní bezpečnosti. Ačkoli Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uznal 

záruky japonské vlády uvedené v příloze II návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně, identifikoval 

řadu aspektů, jež vyžadují objasnění a vyvolávají obavy, z nichž je třeba upozornit na následující. 

25. Pokud jde o prosazování práva, bere Evropský sbor pro ochranu osobních údajů na vědomí, že právní 

zásady, které se vztahují na přístup k údajům, se často podobají pravidlům v EU, jsou-li k dispozici. Kvůli 

neexistenci dostupných překladů několika právních textů a příslušné judikatury je však obtížné dospět 

k závěru, že všechny postupy pro přístup k údajům jsou nutné a přiměřené a že tyto zásady jsou 

uplatňovány způsobem, který je v „zásadě rovnocenný“ právu EU. 

26. Pokud jde o národní bezpečnost, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uznává, že japonská vláda 

znovu uvedla, že informace mohou být získány pouze z volně dostupných zdrojů nebo prostřednictvím 

dobrovolného poskytnutí údajů společnostmi a že neshromažďuje informace o široké veřejnosti. Je si 

však vědom obav vyjádřených odborníky a v médiích a uvítal by další objasnění k dohledovým 

opatřením ze strany japonských vládních subjektů. 
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27. Pokud jde o právní ochranu fyzických osob z EU v oblasti prosazování práva i národní bezpečnosti, vítá 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, že Evropská komise a japonská vláda dojednaly doplňkový 

mechanismus pro fyzické osoby z EU, aby jim byla poskytnuta dodatečná možnost ochrany, a tím se 

rozšířily pravomoci japonského úřadu pro ochranu osobních údajů. Je však nadále znepokojivé, že 

tento nový mechanismus plně nekompenzuje nedostatky dohledu a ochrany podle japonských 

právních předpisů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů tudíž požaduje další objasnění, aby se 

zajistilo, že tento nový mechanismus tyto nedostatky skutečně plně kompenzuje. 

1.5 Závěr 
28. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů má za to, že toto rozhodnutí o odpovídající ochraně je 

nesmírně důležité. Jako první rozhodnutí o odpovídající ochraně od vstupu obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů v platnost vytvoří precedens pro budoucí uplatňování odpovídající ochrany 

i pro přezkum rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaných podle směrnice 95/469. Je také třeba 

upozornit, že fyzické osoby jsou stále uvědomělejší, pokud jde o dopad globalizace na jejich soukromí, 

a obracejí se na své dozorové úřady, aby se ujistily, zda jsou zavedeny odpovídající záruky pro případ, 

kdy jsou jejich osobní údaje předávány do zahraničí. S ohledem na tyto dopady se Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů domnívá, že Evropská komise by měla zajistit, že nebudou existovat žádné 

nedostatky v ochraně nabízené v rámci odpovídající ochrany mezi EU a Japonskem a že tento 

specifický typ odpovídající ochrany je v souladu s požadavky článku 45 obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů. 

29. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá snahy ze strany Evropské komise a japonské Komise 

pro ochranu osobních údajů uvést co nejvíce do souladu japonský právní rámec s evropským právním 

rámcem. Zlepšení zavedená doplňkovými pravidly s cílem překlenout některé rozdíly mezi oběma 

právními rámci jsou velmi důležitá a dobře přijímána. 

30. Po pečlivé analýze návrhu rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně a japonského rámce pro ochranu 

osobních údajů, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že řada obav, včetně nutnosti 

dalšího objasnění, přetrvává. Tento konkrétní typ odpovídající ochrany, který kombinuje stávající 

vnitrostátní rámec s doplňkovými specifickými pravidly, rovněž vede k otázkám o jeho operativním 

provádění. S ohledem na výše uvedené Evropský sbor pro ochranu osobních údajů doporučuje, aby 

Evropská komise řešila tyto otázky a žádosti o objasnění předložené Evropským sborem pro ochranu 

osobních údajů a poskytla další důkazy a vysvětlení týkající se vznesených otázek. Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů rovněž vybízí Evropskou komisi, aby provedla přezkum tohoto zjištění 

týkajícího se odpovídající ochrany (nejméně) každé dva roky, a ne každé čtyři roky, jak se navrhuje ve 

stávajícím návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně. 

2 ÚVOD 

2.1 Japonský rámec pro ochranu osobních údajů 
31. Japonský rámec pro ochranu osobních údajů byl modernizován teprve velmi nedávno, v roce 2017. 

Tento rámec zahrnuje několik pilířů, soustředěných kolem obecného právního předpisu, zákona 

o ochraně osobních údajů. Dalším důležitým právním předpisem je nařízení vlády o prosazování zákona 

o ochraně osobních údajů („nařízení vlády“), které upřesňuje některé hlavní zásady zákona o ochraně 

osobních údajů. 

                                                           
9 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. 
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32. Na základě rozhodnutí vlády, přijatého dne 12. června 201810, a článku 6 zákona o ochraně osobních 

údajů získala Komise pro ochranu osobních údajů pravomoc „přijímat nezbytná opatření k překlenutí 

rozdílů v systémech a fungování mezi Japonskem a dotčenou cizí zemí z hlediska zajištění vhodného 

nakládání s osobními údaji získanými z jednotlivých zemí“11. Rozhodnutí vlády rovněž navrhuje, aby 

pravidla přijatá Komisí pro ochranu osobních údajů, která doplňují předpisy stanovené v zákoně 

o ochraně osobních údajů nebo přesahují jejich rámec, byla závazná pro japonské podniky 

a vymahatelná12. 

33. Komise pro ochranu osobních údajů proto zahájila jednání s Evropskou komisí a v červnu 2018 přijala 

přísnější pravidla, než uvádí zákon o ochraně osobních údajů a nařízení vlády, jež se budou vztahovat 

na údaje předávané z EU. Jsou to doplňková pravidla podle zákona o ochraně osobních údajů pro 

nakládání s osobními údaji předanými z EU na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně, dále jen 

„doplňková pravidla“13. Tato doplňková pravidla rovněž tvoří přílohu k návrhu prováděcího rozhodnutí 

Komise zveřejněného v červenci 2018. 

34. Je třeba upozornit, že doplňková pravidla se vztahují pouze na osobní údaje předané z Evropské unie 

do Japonska na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně a mají za cíl zlepšit platnou ochranu těchto 

údajů. Nevztahují se tedy na osobní údaje fyzických osob v Japonsku nebo pocházejících z jiných zemí, 

než jsou státy EHP. 

35. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by dále rád upozornil na skutečnost, že pozměněný zákon 

o ochraně osobních údajů vstoupil v platnost dne 30. května 2017 a Komise pro ochranu osobních 

údajů ve své současné formě byla zřízena v roce 2016. Doplňková pravidla vyjednaná Komisí pro 

ochranu osobních údajů s Evropskou komisí musí ještě vstoupit v platnost, protože to bude záviset na 

tom, zda Evropská komise uzná Japonsko jakožto jurisdikci odpovídající jurisdikci v EU. 

2.2 Oblast působnosti posouzení provedeného Evropským sborem pro ochranu 

osobních údajů 
36. Návrh rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně je výsledkem posouzení japonských pravidel 

pro ochranu údajů, po němž následovala jednání s japonskými úřady. Výsledek těchto jednání se odráží 

zejména ve dvou přílohách k návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně: první uvádí doplňkovou 

ochranu, kterou musí uplatnit japonské podniky při zpracování osobních údajů předaných z EU a druhá 

obsahuje záruky a závazky japonské vlády týkající se přístupu orgánů veřejné moci k údajům. 

37. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přešetřil japonský rámec pro ochranu osobních údajů, 

doplňková pravidla vyjednaná Evropskou komisí a záruky a závazky japonské vlády. Očekává se, že 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů poskytne nezávislé stanovisko ke zjištěním Evropské 

komise, identifikuje případné nedostatky v rámci pro odpovídající ochranu a bude se snažit navrhnout 

úpravy nebo změny k jejich řešení. 

                                                           
10 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že podle návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně bylo 
toto rozhodnutí vlády přijato dne 12. června 2018. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů však obdržel pouze 
znění návrhu rozhodnutí vlády z dubna 2018. 
11 Rozhodnutí vlády ze dne 25. dubna 2018. 
12 Více informací viz oddíl 1.3.4 níže. 
13 Doplňková pravidla, příloha I prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Japonska zaslaného 
Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů v září 2018. 
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38. Jak uvádí referenční rámec Evropského sboru pro ochranu osobních údajů pro odpovídající ochranu, 

„informace poskytnuté Evropskou komisí by měly být vyčerpávající a umožnit Evropskému sboru pro 

ochranu osobních údajů provést vlastní posouzení úrovně ochrany údajů ve třetí zemi“14. 

39. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů však obdržel většinu dokumentů, v anglickém znění, na 

které je odkazováno v návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně a které tvoří důležitou část 

japonského právního systému. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů proto vydává toto 

stanovisko na základě analýzy dostupných dokumentů v angličtině. Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů vzal v úvahu platný rámec pro ochranu osobních údajů v Evropské unii, včetně článku 8 

Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „EÚLP“) chránícího právo na soukromý a rodinný život 

i článků 7, 8 a 47 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „listina“) chránících po řadě právo na 

soukromý a rodinný život, právo na ochranu osobních údajů a právo na účinnou právní ochranu 

a spravedlivý proces. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vzal navíc v úvahu požadavky 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů a přihlédl i k příslušné judikatuře. 

40. Cílem této snahy je zajistit, aby japonský rámec pro ochranu osobních údajů byl v zásadě rovnocenný 

rámci Evropské unie. Pojem „odpovídající úroveň ochrany“, který již existoval podle směrnice 95/46, 

byl ještě více upřesněn Soudním dvorem Evropské unie. Je třeba připomenout standard stanovený 

Soudním dvorem Evropské unie ve věci Schrems, a zejména, že ačkoli „úroveň ochrany“ ve třetí zemi 

musí být „v zásadě rovnocenná“ úrovni ochrany zaručené v EU, „prostředky, které tato třetí země 

využívá v tomto směru k zajištění takovéto úrovně ochrany, [se] mohou lišit od prostředků zavedených 

v rámci [EU]“15. Proto cílem není bod po bodu reflektovat evropské právní předpisy, ale zavést základní 

a hlavní požadavky na přezkoumávané právní předpisy. Odpovídající úrovně lze dosáhnout kombinací 

práv pro subjekty údajů a povinností pro ty, kdo údaje zpracovávají nebo nad tímto zpracováním 

vykonávají kontrolu, a dohledu ze strany nezávislých orgánů. Pravidla pro ochranu údajů jsou však 

účinná pouze v případě, jsou-li právně vymahatelná a dodržována v praxi. Proto je nutné zvážit nejen 

obsah pravidel vztahujících se na osobní údaje předané třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, ale 

také systém zavedený s cílem zajistit účinnost těchto pravidel. Účinné mechanismy prosazování jsou 

pro účinnost pravidel pro ochranu údajů nesmírně důležité16. 

2.3 Obecné připomínky a obavy 

2.3.1 Specifika tohoto typu rozhodnutí o odpovídající ochraně 
41. Odpovídající ochrana mezi EU a Japonskem je první, která se šetří na základě nového právního pozadí 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vzhledem k tomu je práce Evropského sboru pro 

ochranu osobních údajů o to důležitější s ohledem na účinky návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně 

pro budoucí uplatňování odpovídající ochrany. 

42. Odpovídající ochrana mezi EU a Japonskem by také byla první takovou vzájemnou odpovídající 

ochranou. Pokud EU uzná, že Japonsko poskytuje v zásadě rovnocennou úroveň ochrany, jako je 

úroveň zaručená obecným nařízením o ochraně osobních údajů, vydá také Japonsko své vlastní 

rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 24 zákona o ochraně osobních údajů, a uzná, že EU 

nabízí odpovídající úroveň ochrany podle japonského rámce pro ochranu osobních údajů. Tato 

plánovaná odpovídající ochrana mezi Japonskem a EU má tedy zvláštní povahu, kterou Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů vzal v úvahu při svém posuzování. Jak bylo uvedeno výše, japonská Komise 

pro ochranu osobních údajů vyjednala s Evropskou komisí specifická, přísnější pravidla, která se 

vztahují pouze na osobní údaje předávané z EU. Tato přísnější pravidla jsou závazná a vymahatelná 

                                                           
14 WP 254, s. 3. 
15 Věc C-362/14, Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner, ze dne 6. října 2015 (body 73, 74). 
16 WP 254, s. 2. 
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podle rozhodnutí vlády a musí je dodržovat všechny japonské podniky nakládající s osobními údaji při 

zpracování osobních údajů pocházejících z EU na základě tohoto návrhu rozhodnutí o odpovídající 

ochraně. 

43. Evropská komise proto založila své zjištění týkající se odpovídající ochrany nejen na stávajícím 

japonském rámci pro ochranu osobních údajů, ale také na těchto specifických pravidlech. Ze 

skutečnosti, že bylo požadováno, aby doplňková pravidla doplnila zákon o ochraně osobních údajů, 

vyplývá, že Evropská komise uznává, že japonské právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů 

nejsou v zásadě samy o sobě s obecným nařízením o ochraně osobních údajů rovnocenné. 

44. S ohledem na výše uvedené Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Evropskou komisi, 

aby zajistila, že tato nová struktura odpovídající ochrany (první, která bude přijata podle obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů), která se opírá o doplňková pravidla, bude tvořit udržitelný 

a spolehlivý systém, který nebude vyvolávat praktické problémy týkající se konkrétního a účinného 

souladu ze strany japonských subjektů a prosazování rozhodnutí ze strany Komise pro ochranu 

osobních údajů. 

2.3.2 Přesnost překladů 
45. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podobně jako Evropská komise pracoval na základě 

anglických překladů poskytnutých japonskými úřady17. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

vyzývá Evropskou komisi, aby objasnila, zda ve svém návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně 

vycházela z obdržených anglických překladů a pravidelně ověřovala kvalitu a přesnost těchto překladů. 

2.3.3 Sektorová odpovídající ochrana 
46. Zjištění týkající se odpovídající ochrany v tomto návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně je omezeno 

na ochranu osobních údajů ze strany podniků nakládajících s osobními údaji ve smyslu zákona 

o ochraně osobních údajů. To znamená, že tato odpovídající ochrana je sektorová, protože se vztahuje 

pouze na soukromý sektor a vylučuje ze své působnosti předávání osobních údajů mezi orgány veřejné 

moci a veřejnými subjekty. V současnosti Evropská komise toto specifikum oblasti působnosti 

odpovídající ochrany stručně zmiňuje v 10. bodě odůvodnění návrhu rozhodnutí o odpovídající 

ochraně. 

47. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Evropskou komisi, aby výslovně zmínila 

sektorovou povahu tohoto zjištění o odpovídající ochraně v názvu prováděcího rozhodnutí 

i v článku 1 uvedeného rozhodnutí v souladu s čl. 45 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů. 

2.3.4 Závazná povaha doplňkových pravidel a pokynů Komise pro ochranu osobních údajů 
48. Článek 6 zákona o ochraně osobních údajů uvádí, že „vláda… učiní nezbytné legislativní a jiné kroky, 

aby byla schopna přijmout diskrétní opatření na ochranu osobních údajů, k čemuž je zvlášť zapotřebí 

důsledně dbát na správné nakládání s nimi, aby se dosáhlo zvýšené ochrany práv a zájmů fyzických 

osob, a podnikne nezbytná opatření ve spolupráci s vládami jiných zemí, aby vytvořila mezinárodně 

vyhovující systém z hlediska osobních údajů prostřednictvím podpory spolupráce s mezinárodní 

organizací a dalšího mezinárodního rámce.” Ačkoli tento článek zákona o ochraně osobních údajů 

jasně identifikuje vládu jako příslušnou k přijetí takového právního opatření, neodkazuje přímo na 

Komisi pro ochranu osobních údajů jako příslušný orgán k přijímání konkrétních pravidel18. Kvůli 

                                                           
17 Evropská komise tyto překlady ověřila. 
18 Podle článku zveřejněného v červenci 2018, kdy byla doplňková pravidla navrhována, bylo pravděpodobné, že 
se právně závazná povaha těchto pravidel stane předmětem vnitrostátní debaty v zemi. Viz Fujiwara S., Srovnání 
mezi právními rámci EU a Japonska v oblasti ochrany osobních údajů, Jurist, svazek 1521 (červenec 2018), s. 19. 
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časovým omezením nebyl Evropský sbor pro ochranu osobních údajů schopen získat, přezkoumat 

a prošetřit stávající důkazy k této otázce. 

49. Vzhledem k významu této otázky bere Evropský sbor pro ochranu osobních údajů na vědomí 

opakované závazky a záruky Evropské komise a japonských úřadů, pokud jde o závaznou 

a vymahatelnou povahu doplňkových pravidel. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá 

Evropskou komisi, aby soustavně sledovala jejich závaznou povahu a účinné uplatňování v Japonsku, 

protože jejich právní hodnota je nezbytným prvkem odpovídající ochrany mezi EU a Japonskem. 

50. Evropská komise dále v několika oddílech svého návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně odkazuje 

na pokyny Komise pro ochranu osobních údajů (dále jen „pokyny“). 

51. Ačkoli Evropská komise v 16. bodě odůvodnění svého návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně 

objasňuje, že pokyny poskytují směrodatný výklad zákona o ochraně osobních údajů, ve stejném bodě 

odůvodnění odkazuje na závaznou povahu těchto pokynů: „Podle informací obdržených od Komise pro 

ochranu osobních údajů jsou tyto pokyny považovány za závazná pravidla, která tvoří nedílnou součást 

právního rámce, a je třeba je vykládat společně s textem zákona o ochraně osobních údajů, nařízení 

vlády, pravidel Komise pro ochranu osobních údajů a souboru otázek a odpovědí vypracovaného 

Komisí pro ochranu osobních údajů.“19 

52. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů však na základě stejných informací poskytnutých Komisí pro 

ochranu osobních údajů chápe, že tyto pokyny nejsou právně závazné, ale spíše poskytují „směrodatný 

výklad“ zákona. Komise pro ochranu osobních údajů tvrdí, že podniky nakládající s osobními údaji 

pokyny v praxi dodržují, přičemž Komise pro ochranu osobních údajů tyto pokyny používá 

k prosazování zákona u podniků nakládajících s osobními údaji a soudy je používají při vypracování 

svých rozsudků. Tyto prvky však nepředstavují dostatečné důkazy o tom, že jsou pokyny právně 

závaznými normami. 

53. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by uvítal objasnění v rozhodnutí o odpovídající ochraně, 

pokud jde o závaznou povahu pokynů Komise pro ochranu osobních údajů, a žádá Evropskou komisi, 

aby tento aspekt pozorně sledovala. 

54. Podle Komise pro ochranu osobních údajů jsou však pokyny v praxi dodržovány, protože je to místním 

zvykem. Komise pro ochranu osobních údajů uvádí, že japonské soudy používají pokyny Komise pro 

ochranu osobních údajů při vypracovávání svých rozsudků, pokud uplatňují pravidla zákona o ochraně 

osobních údajů. Evropská komise odkazuje na rozhodnutí soudu20 z roku 2006, které poskytuje důkaz, 

že japonské soudy vycházejí při svých zjištěních z pokynů. Navzdory skutečnosti, že Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů neobdržel toto rozhodnutí soudu, ocenil by, pokud by Evropská komise 

poskytla, je-li k dispozici, novější rozhodnutí soudu, buď v oblasti ochrany údajů, nebo v jiném odvětví, 

kde japonské soudy použily pokyny Komise pro ochranu osobních údajů nebo jiné podobné pokyny 

jako základ pro své rozhodování. 

                                                           
19 16. bod odůvodnění prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Japonska zaslaného Evropskému sboru 
pro ochranu osobních údajů dne 13. listopadu 2018. 
20 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne XXXX podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Japonska zaslaného Evropskému sboru pro ochranu osobních 
údajů dne 13. listopadu 2018, strana 5, poznámka pod čarou 16, „Okresní soud Osaka, rozhodnutí ze dne 
19. května 2006, Hanrei Jiho, sv. 1948, s. 122. 
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2.3.5 Pravidelný přezkum zjištění o odpovídající ochraně 
55. Čl. 45 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů uvádí, že nejméně každé čtyři roky musí být 

proveden pravidelný přezkum. Podle referenčního rámce Evropského sboru pro ochranu osobních 

údajů pro odpovídající ochranu21 se jedná o obecný časový rámec, který se musí uzpůsobit každé třetí 

zemi nebo mezinárodní organizaci pomocí rozhodnutí o odpovídající ochraně. V závislosti na 

konkrétních okolnostech by se mohl zaručit kratší přezkumný cyklus. K dřívějšímu přezkumu by mohly 

dát podnět také incidenty nebo jiné informace o právním rámci v dotčené třetí zemi nebo mezinárodní 

organizaci nebo změny v takovém právním rámci. Rovněž se zdá vhodné provést první přezkum zcela 

nového rozhodnutí o odpovídající ochraně poměrně brzy a postupně v závislosti na výsledku upravit 

cyklus přezkumů. 

56. Na základě řady faktorů, včetně skutečnosti, že zákon o ochraně osobních údajů vstoupil v platnost 

v roce 2017, že Komise pro ochranu osobních údajů byla zřízena v roce 2016 a že dosud neexistují 

žádné informace nebo důkazy o praktickém uplatňování doplňkových pravidel, vyzývá Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů Evropskou komisi, aby prováděla přezkum těchto zjištění o odpovídající 

ochraně (nejméně) každé dva roky, nikoli každé čtyři roky, jak navrhuje stávající návrh rozhodnutí 

o odpovídající ochraně. 

2.3.6 Mezinárodní závazky přijaté Japonskem 
57. Podle čl. 45 odst. 2 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a referenčního rámce pro 

odpovídající ochranu22 vezme Evropská komise při posuzování odpovídající úrovně ochrany ve třetí 

zemi v úvahu mimo jiné mezinárodní závazky, které třetí země přijala, nebo jiné závazky vyplývající 

z účasti třetí země v mnohostranných či regionálních systémech, zejména pokud jde o ochranu 

osobních údajů, jakož i plnění těchto závazků. Dále by se mělo vzít v úvahu přistoupení třetí strany 

k Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované 

zpracování osobních údajů („úmluva č. 108“23 a jejímu dodatkovému protokolu. 

58. V tomto ohledu Evropský sbor pro ochranu osobních údajů připomíná, že Japonsko je pozorovatelem 

poradního výboru k úmluvě č. 108. 

2.3.7 Pravomoc úřadů pro ochranu údajů24 podat žalobu, pokud jde o platnost rozhodnutí 

o odpovídající ochraně 
59. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že ačkoli 179. bod odůvodnění návrhu 

rozhodnutí o odpovídající ochraně zmiňuje pouze případy, kdy úřad pro ochranu údajů obdržel podnět 

zpochybňující slučitelnost rozhodnutí o odpovídající ochraně se základními právy fyzické osoby na 

ochranu soukromí a osobních údajů, musí se toto prohlášení chápat jako příklad situací, kdy úřad pro 

ochranu údajů může předložit záležitost vnitrostátnímu soudu, což by mohlo být také možné v případě 

neexistence podnětu, než jako omezení pravomocí poskytnutých úřadům pro ochranu údajů podle 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vnitrostátních právních předpisů členských států 

v tomto ohledu. Ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve skutečnosti obsahují 

pravomoc jednak pozastavit předávání údajů, i když vychází z rozhodnutí o odpovídající ochraně, 

jednak podat žalobu týkající se platnosti rozhodnutí o odpovídající ochraně, neomezují se ale na 

případy, kdy obdržely podnět, pokud jim jejich vnitrostátní právní předpisy udělují pravomoc tak činit 

                                                           
21 WP 254, s. 3. 
22 WP 254, s. 2. 
23 Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, úmluva č. 108, 18. května 
2018. 
24 Věc C-362/14, Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner, ze dne 6. října 2015. 
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šířeji a nezávisle na podnětu, v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů. 

60. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Evropskou komisi, aby ve svém návrhu rozhodnutí 

o odpovídající ochraně objasnila, že pravomoc dozorových úřadů podat žalobu týkající se platnosti 

rozhodnutí o odpovídající ochraně po podnětu je pouze ilustrací širších pravomocí úřadů pro 

ochranu údajů vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které zahrnují pravomoc 

pozastavit předávání údajů a podat žalobu týkající se platnosti rozhodnutí o odpovídající ochraně 

v případě neexistence podnětu, pokud to stanoví jejich vnitrostátní právní předpisy. 

3 KOMERČNÍ ASPEKTY 

3.1 Zásady týkající se obsahu 
61. Kapitola 3 referenčního rámce pro odpovídající ochranu je věnována „zásadám týkajícím se obsahu“. 

Systém třetí země nebo mezinárodní organizace musí tyto zásady zahrnovat, aby bylo možné 

považovat úroveň poskytované ochrany za v zásadě rovnocennou úrovni zaručené právními předpisy 

EU. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bere na vědomí skutečnost, že japonský právní systém 

se při provádění práva na soukromí řídí rozdílným přístupem, než jaký obsahuje obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů. Ačkoli právo na soukromí jako takové není v japonské ústavě zakotveno, 

bylo uznáno za ústavní právo prostřednictvím judikatury, jak také uvádí rozhodnutí Evropské komise25. 

62. Zvlášť vzhledem ke skutečnosti, že japonský přístup se výrazně liší od evropského, bylo pečlivě 

sledováno, zda nejen jednotlivé aspekty, ale také systém jako celek v konečném důsledku poskytuje 

„v zásadě rovnocennou“ úroveň ochrany. To znamená, že potenciální „nedostatky“ v souvislosti 

s jednou zásadou týkající se obsahu by mohly být kompenzovány některými jinými aspekty, které 

poskytují odpovídající systém kontrol a vyvážených pravomocí. 

3.1.1 Pojmy 
63. Na základě referenčního rámce pro odpovídající ochranu by měly v právním rámci třetí země existovat 

základní pojmy nebo zásady ochrany osobních údajů. Ačkoli nemusí zcela odpovídat terminologii 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů, měly by odrážet pojmy zavedené v evropských právních 

předpisech o ochraně údajů a být s nimi v souladu. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

například obsahuje tyto důležité pojmy: „osobní údaje“, „zpracování osobních údajů“, „správce údajů“, 

„zpracovatel údajů“, „příjemce“ a „citlivé osobní údaje“26. 

64. Zákon o ochraně osobních údajů rovněž obsahuje řadu definic, jako jsou mimo jiné definice „osobních 

informací“, „osobních údajů“ a „podniku nakládajícího s osobními údaji“. Zdá se však, že zákon 

o ochraně osobních údajů neobsahuje definici pojmu „nakládání s osobními údaji“, který je podobný 

pojmu „zpracování osobních údajů“. 

65. Pokud jde o definici pojmu „nakládání s osobními údaji“, Komise pro ochranu osobních údajů písemně 

odpověděla na dotaz Evropského sboru pro ochranu osobních údajů k této definici. Evropská komise 

citovala tuto odpověď v návrhu rozhodnutí Komise: „Ačkoli zákon o ochraně osobních údajů nepoužívá 

pojem „zpracování“, spoléhá se na ekvivalentní pojem „nakládání“, který podle informací obdržených 

                                                           
25 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů neobdržel anglický překlad tohoto rozhodnutí soudu. Viz poznámka 
pod čarou 9 prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Japonska zaslaného Evropskému sboru pro ochranu 
osobních údajů dne 13. listopadu 2018. 
26 WP 254, s. 4. 



 

15 
 

od Komise pro ochranu osobních údajů zahrnuje „jakýkoli úkon s osobními údaji“, jako je nabytí, zadání, 

shromažďování, organizování, uložení, úprava/zpracování, obnovení, výstup, využívání nebo 

poskytování osobních údajů.“27 

66. Protože však referenční text pro tuto definici nebyl poskytnut, vyzývá Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů Evropskou komisi, aby úzce sledovala, zda definice výše uvedeného pojmu, jak ji 

poskytla Komise pro ochranu osobních údajů, je v praxi účinně dodržována. 

3.1.1.1 Pojem zpracovatel údajů a povinnosti „správce“ 

67. Jak bylo uvedeno výše, referenční rámec pro odpovídající ochranu vyžaduje, aby v právním rámci třetí 

země existovaly základní pojmy nebo zásady ochrany osobních údajů. 

68. Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje definici „podniku nakládajícího s osobními údaji“, která 

podle Evropské komise zahrnuje pojem správce údajů i zpracovatel údajů, které uvádí obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů, a nerozlišuje mezi nimi28. Zákon o ochraně osobních údajů však rovněž 

obsahuje ve svém článku 22 pojem „správce“, který v některých ohledech připomíná pojem 

zpracovatel údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

69. Jak vysvětlila Komise pro ochranu osobních údajů ve svých odpovědích Evropskému sboru pro ochranu 

osobních údajů a jak rovněž uvádí návrh rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, považuje 

se správce za ekvivalent zpracovatele údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – 

tj. subjekt pověřený nakládáním s osobními údaji určitým podnikem. Tento správce má stejné 

povinnosti a práva jako každý podnik nakládající s osobními údaji, včetně povinností a práv uvedených 

v doplňkových pravidlech pro osobní údaje předávané z EU. Podnik nakládající s osobními údaji, který 

pověřuje správce nakládáním s osobními údaji, je povinen „provádět nezbytný a vhodný dohled“29 nad 

tímto správcem. 

70.  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Evropskou komisi, aby vysvětlila status 

a povinnosti správce, pokud správce změní účely a způsoby zpracování, a objasnila, zda souhlas 

subjektu údajů zůstává nezbytnou podmínkou pro tuto změnu účelu nebo určení způsobu30. 

3.1.1.2 Pojem uchovávané osobní údaje 

71. Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje pojem „uchovávané osobní údaje“, který se považuje za dílčí 

kategorii osobních údajů. Podle zákona o ochraně osobních údajů platí ustanovení týkající se práv 

subjektů údajů31pouze pro uchovávané osobní údaje. Definici uchovávaných osobních údajů uvádí čl. 2 

odst. 7 zákona o ochraně osobních údajů. 

72. Uchovávané osobní údaje jsou osobní údaje jiné než údaje, které i) se musí vymazat nejpozději do šesti 

měsíců32 nebo které ii) spadají do výjimek podle článku 4 nařízení vlády a které mohou poškodit 

veřejné nebo jiné zájmy, pokud bude známa jejich existence nebo neexistence. 

                                                           
27 17. bod odůvodnění prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Japonska zaslaného Evropskému sboru 
pro ochranu osobních údajů dne 13. listopadu 2018. 
28 35. bod odůvodnění prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Japonska zaslaného Evropskému sboru 
pro ochranu osobních údajů dne 13. listopadu 2018. 
29 Článek 22 pozměněného zákona o ochraně osobních údajů, který nabyl účinnosti dne 30. května 2017. 
30 Čl. 23 odst. 5 písm. i) zákona o ochraně osobních údajů. Viz také oddíl o zásadě transparentnosti níže. 
31 Články 27–30 zákona o ochraně osobních údajů. 
32 Změna nařízení vlády o prosazování zákona o ochraně osobních údajů (nařízení vlády), která nabyla účinnosti 
dne 30. května 2017, článek 5. 
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73. Doplňkové pravidlo č. 2 uvádí, že „s osobními údaji přijatými z EU na základě rozhodnutí o odpovídající 

ochraně se musí nakládat jako s uchovávanými osobními údaji bez ohledu na dobu, během které musí 

dojít k jejich vymazání.“ 

74. S osobními údaji spadajícími do výjimek podle článku 4 nařízení vlády se však nebude muset nakládat 

jako s uchovávanými osobními údaji a v souvislosti s nimi nebudou platit práva subjektu těchto údajů. 

75. Článek 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů uvádí, že, podobně jako článek 4 nařízení 

vlády, může právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele údajů vztahuje, 

omezit rozsah povinností, které se na něj vztahují, a práv přiznaných subjektu údajů. K tomu může 

sloužit legislativní opatření. Tato omezení musí respektovat podstatu základního práva a svobod a jde 

o nutné a přiměřené opatření v demokratické společnosti. 

76. Pokud jde o podstatu výjimek uvedených v článku 4 nařízení vlády, neobdržel Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů dostatečnou dokumentaci k těmto omezením ani doplňující vysvětlení oblasti 

působnosti těchto ustanovení33. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nemůže posoudit, zda tato 

omezení práv subjektů údajů jsou omezena v míře, kterou lze považovat za nezbytně nutnou 

a přiměřenou podle práva EU, a je tedy v zásadě rovnocenná právům poskytovaným subjektům údajů 

v EU. 

77. Vzhledem k neexistenci některých příslušných dokumentů by Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů rovněž potřeboval, aby ho Evropská komise ujistila, zda omezení práv fyzických osob (zejména 

práva na přístup, opravu a vznesení námitky) jsou nutná a přiměřená v demokratické společnosti 

a zda respektují podstatu základních práv. 

78. Základním požadavkem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je, že osobní údaje jsou 

chráněny po dobu celého jejich „životního cyklu“. 

79. Vzhledem ke skutečnosti, že doplňková pravidla se vztahují pouze na osobní údaje předané z EU, by 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uvítal, kdyby obdržel další informace o praktickém 

provádění těchto pravidel ze strany podniků nakládajících s osobními údaji, zejména pokud jsou tyto 

údaje dále sdělovány jinému podniku nakládajícímu s osobními údaji po jejich prvním předání do 

Japonska. 

80. Evropská komise vysvětlila v 15. bodě odůvodnění svého návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně, že 

na podniky nakládající s osobními údaji, které přijímají nebo dále zpracovávají osobní údaje z EU, se 

bude vztahovat právní závazek dodržovat doplňková pravidla a že za tímto účelem budou muset být 

schopny identifikovat tyto osobní údaje po dobu jejich „životního cyklu“. 

81. Ve svých odpovědích vysvětlila Komise pro ochranu osobních údajů34, že tato identifikace se bude 

provádět pomocí technických metod (označování) nebo organizačních metod (ukládání údajů 

pocházejících z EU ve speciální databázi). 

82. V poznámce pod čarou 14 ke svému návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně vysvětluje Evropská 

komise, že podniky nakládající s osobními údaji musí zaznamenávat informace o původu údajů z EU tak 

dlouho, jak je nezbytné, aby byla dodržena doplňková pravidla. To je také zakotveno v čl. 26 odst. 1), 

3) a 4) zákona o ochraně osobních údajů, který uvádí, že na podnik nakládající s osobními údaji se 

vztahuje povinnost potvrdit a zaznamenat zdroj těchto údajů a všechny okolnosti kolem jejich získání. 

                                                           
33 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů neobdržel rozhodnutí nejvyššího soudu uvedená v 53. bodě 
odůvodnění návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně. 
34 Příloha III tohoto stanoviska. 
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83. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů však podotýká, že článek 18 pravidel Komise pro ochranu 

osobních údajů35 uvádí, že povinnosti podniků nakládajících s osobními údaji vést záznamy jsou 

u případů, které nespadají do specifických metod vedení záznamů popsaných v článku 16 pravidel 

Komise pro ochranu osobních údajů (používání písemného dokumentu, elektromagnetického záznamu 

nebo mikrofilmu), omezeny maximálně na tři roky. Totéž uvádí i Evropská komise v 71. bodě 

odůvodnění svého návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně: „Jak uvádí článek 18 pravidel Komise pro 

ochranu osobních údajů, musí být tyto záznamy uchovávány podle okolností po dobu jednoho roku až 

tří let.“ 

84. I když, jak uvádí Evropská komise v poznámce pod čarou 14 svého návrhu rozhodnutí o odpovídající 

ochraně, nemají podniky nakládající s osobními údaji zakázáno vést záznamy týkající se původu údajů 

déle než tři roky, aby byly schopny plnit své povinnosti podle doplňkového pravidla č. 2, neodráží se 

tato skutečnost jasně v japonských právních předpisech ani v doplňkových pravidlech. Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů má za to, že hrozí riziko, že podniky nakládající s osobními údaji budou 

dodržovat článek 18 pravidel Komise pro ochranu osobních údajů, i když budou zpracovávat údaje 

pocházející z EU. Může k tomu dojít zejména proto, že v současnosti, podle informací Evropského 

sboru pro ochranu osobních údajů a na základě dostupných dokumentů, neexistuje žádné ustanovení, 

které by stanovilo podnikům nakládajícím s osobními údaji tuto povinnost dodržovat místo 

doplňkových pravidel. Vedlo by to k tomu, že údaje předávané z EU by nebyly nadále chráněny 

dodatečnou ochranou zahrnutou v doplňkových pravidlech. 

85. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Evropskou komisi, aby úzce sledovala účinnou 

ochranu osobních údajů předaných z EU do Japonska na základě návrhu rozhodnutí o odpovídající 

ochraně po celý jejich životní cyklus, a to i když japonské právní předpisy stanoví povinnost vést 

záznamy o původu údajů maximálně po dobu tří let. 

3.1.2 Důvody pro zákonné a spravedlivé zpracování pro legitimní účely 
86. Podle referenčního rámce pro odpovídající ochranu musí být, v souladu s obecným nařízením 

o ochraně osobních údajů, údaje zpracovány zákonným, spravedlivým a legitimním způsobem36. Právní 

základ, podle něhož mohou být osobní údaje zákonně, spravedlivě a legitimně zpracovány, by měl být 

stanoven dostatečně jasně. Evropský rámec uznává několik takových legitimních důvodů, jako jsou 

například ustanovení ve vnitrostátních předpisech, souhlas subjektu údajů, plnění smlouvy nebo 

legitimní zájem správce údajů nebo třetí strany, který nepřevažuje nad zájmy jednotlivce. 

87. Podle zákona o ochraně osobních údajů hraje souhlas v japonském právním systému pro ochranu 

osobních údajů ústřední roli. Souhlas je ústředním právním základem pro zpracování osobních údajů 

v Japonsku a také jedním z hlavních právních základů pro předávání osobních údajů z Japonska do třetí 

země. Souhlas je dále vyžadován pro změnu účelu zpracování. 

88. Podle doplňkového pravidla č. 3 bude právním základem pro zpracování osobních údajů předaných 

z EU do Japonska právní základ, podle něhož se údaje předávají do Japonska. Pokud chce podnik 

nakládající s osobními údaji zpracovat dále tyto údaje za jiným účelem, potřebuje předem získat 

souhlas subjektu údajů. 

89. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů se domnívá, že kvalita souhlasu, zejména kvůli jeho ústřední 

roli v japonském právním rámci, musí být v souladu se základními požadavky na pojem souhlas, 

tj. podle práva EU „svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů 

                                                           
35 Článek 16 pravidel prosazování zákona o ochraně osobních údajů (pravidel Komise pro ochranu osobních 
údajů), která nabyla účinnosti dne 30. května 2017. 
36 WP 254, s. 4. 
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dává […] své svolení …“. Subjekt údajů může odvolat tento souhlas jako významnou záruku zajištění 

svobodné vůle subjektu údajů v průběhu času37. Právo na odvolání souhlasu jakožto povinný prvek 

souhlasu, jak se zdá, v japonském právním rámci schází. Podle pokynů Komise pro ochranu osobních 

údajů38 je odvolání souhlasu skutečně pouze „žádoucí“ a podmíněné „vlastnostmi, velikostí a statusem 

obchodní činnosti“. 

3.1.3 Zásada transparentnosti 
90. Na základě článku 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je transparentnost základní zásadou 

systému ochrany údajů v EU39. Referenční rámec pro odpovídající ochranu „transparentnost“ výslovně 

uvádí jako jednu ze zásad týkajících se obsahu, které je třeba zohlednit při hodnocení v zásadě 

rovnocenné úrovně ochrany poskytované třetí zemí. Zásady transparentnosti a korektnosti se snaží 

zajistit, aby měl subjekt údajů kontrolu nad svými údaji, a za tímto účelem musí být subjektu údajů 

zpravidla proaktivně poskytnuty informace. V případě systému na ochranu soukromí pracovní skupina 

zřízená podle článku 2940 ve svém stanovisku 1/2016 odkazovala na přílohy II, II 1 b dohody o systému 

na ochranu soukromí (oznámení fyzické osobě) a uvedla, že pokud se údaje neshromažďují přímo, měla 

by organizace upozornit subjekt údajů „v okamžiku, kdy jsou údaje zaznamenány organizací, která je 

zapojena do systému“ (oddíl 2.2.1.a). Dalším kritériem je mít veřejně k dispozici zásady na ochranu 

soukromí (viz oddíl 2.2.1.b). Proto již podle směrnice 95/46/ES bylo považováno za nezbytné přímo 

informovat subjekt údajů. 

91. První obava se týká dráhy informací poskytnutých subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních 

údajů. Podle čl. 27 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů je podnik nakládající s osobními údaji 

povinen poskytnout informace popsané v čl. 27 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů tím, že je 

uvede „do stavu, kdy je zmocnitel může zjistit“. Toto znění však jasně neuvádí, do jaké míry musí podnik 

nakládající s osobními údaji přijmout pozitivní opatření s cílem pravdivě informovat subjekt údajů. 

92. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Komisi, aby objasnila smysl pojmu „může zjistit“ 

a zda zákon o ochraně osobních údajů uvádí jako pravidlo povinnost pravdivě informovat subjekty 

údajů. 

93. Navíc podle referenčního rámce pro odpovídající ochranu mohou existovat omezení informací 

poskytovaných subjektu údajů podobná článku 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Obdobně čl. 14 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů uvádí jako výjimku z práva být 

informován případ, kdy je pravděpodobné, že informace znemožní nebo výrazně ztíží dosažení cílů 

zpracování. I v tomto případě však musí správce údajů poskytnout určitý druh informací, například tím, 

                                                           
37 Čl. 4 odst. 11 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Více informací viz příslušné pokyny Evropského 
sboru pro ochranu osobních údajů k souhlasu WP259, 10. dubna 2018. 
38 Konsorcium pro právní a technický výzkum a analýzy v oblasti ochrany údajů (DPC), Posouzení úrovně ochrany 
osobních údajů podle japonských právních předpisů, s. 46: „Navíc je z hlediska ochrany práv a zájmů zmocnitele, 
jako jsou spotřebitelé, v případě obdržení požadavku zmocnitele na uchovávané osobní údaje žádoucí dále 
zareagovat na žádost zmocnitele takovým způsobem, jako je například zastavení odesílání adresných reklamních 
zásilek nebo dobrovolné ukončení využívání atd., přičemž se zohlední vlastnosti, velikost a status obchodní 
činnosti“. 
39 WP 254, bod 7 kapitoly 3, s. 5; viz také 39. bod odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
40 Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jednalo se o nezávislou evropskou 
poradní instituci v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí. Její úkoly popisoval článek 30 směrnice 95/46/ES 
a článek 15 směrnice 2002/58/ES. Z pracovní skupiny zřízené podle článku 29 se nyní stal Evropský sbor pro 
ochranu osobních údajů. 
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že veřejně zpřístupní „zobecněné“ informace. Dále pokud přestane existovat riziko, musí být subjekt 

údajů vyrozuměn41. Tyto aspekty jsou důležité, aby se zajistila základní zásada korektnosti. 

94. Podle článku 23 zákona o ochraně osobních údajů musí podnik nakládající s osobními údaji obecně 

předem informovat subjekt údajů o poskytnutí jeho údajů třetí straně, a to buď implicitně při získávání 

jeho souhlasu, nebo explicitně oznámením o neuplatňování. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů má za to, že nedochází k oznámení subjektu údajů, které by ho informovalo o skutečnosti, že 

jeho údaje nejsou uchovávanými osobními údaji podle zákona o ochraně osobních údajů, protože 

spadají do výjimek podle článku 4 nařízení vlády. V důsledku toho nebude mít subjekt údajů možnost 

využít v plné míře svých práv. Subjekty údajů nejsou informovány ani v případech uvedených v čl. 18 

odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů. 

95. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uznává, že práva mohou být omezena z legitimních cílů 

sledovaných podnikem nakládajícím s osobními údaji a státními orgány. Současně se Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů domnívá, že by měly předem existovat alespoň obecné informace 

o možnosti omezení práv u uvedených cílů podle zákona a že by měl být subjekt údajů informován, 

až rizika, kvůli nimž jsou informace omezeny, pominou. 

96. Níže jsou uvedeny další aspekty transparentnosti. Týkají se rizik, která s sebou nese předání do třetí 

země42, a informací o postupech použitých při zpracování v kontextu automatizovaného rozhodování, 

včetně profilování.43 

3.1.4 Omezení dalšího předávání 
97. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá snahy japonských úřadů a Evropské komise zlepšit 

úroveň ochrany pro další předávání pomocí doplňkového pravidla č. 4, které vylučuje, aby osobní údaje 

předávané z EU byly dále předávány do třetí země na základě pravidel pro přeshraniční ochranu 

soukromí v zemích Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů navíc bere na vědomí, že ve 177. a 184. bodě odůvodnění nového návrhu rozhodnutí 

o odpovídající ochraně se Evropská komise zavázala pozastavit rozhodnutí o odpovídající ochraně, 

pokud další předávání nezaručí kontinuitu ochrany. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by však 

chtěl zdůraznit dva body týkající se těchto předání osobních údajů z EU z Japonska do třetích zemí. 

98. Použití souhlasu jako základu pro předání údajů z Japonska do třetí země v japonském právním 

systému vzbuzuje obavy, protože Evropský sbor pro ochranu osobních údajů má za to, že informace 

poskytnuté subjektu údajů v EU před souhlasem nejsou komplexní. 

99. Článek 24 zákona o ochraně osobních údajů zakazuje předání osobních údajů třetí straně mimo území 

Japonska bez předchozího souhlasu dotčené fyzické osoby. Doplňkové pravidlo č. 4 stanoví, že subjekty 

údajů v EU musí obdržet informace o okolnostech kolem předání nezbytné pro to, aby se mohly 

rozhodnout o svém souhlasu. 

100. Evropská komise dospěla ve svém návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně k názoru, že doplňkové 

pravidlo č. 4 zajišťuje konkrétní dobře informovaný souhlas subjektu údajů v EU44, protože bude 

                                                           
41 Tele2, spojené věci C 203/15 a C 698/15, rozsudek Soudního dvora, 21. prosince 2016, bod 121 a Digital Rights 
Ireland, spojené věci C-293/12 a C-594/12, rozsudek Soudního dvora, 8. dubna 2014, body 54–62. 
42 Viz oddíl 2.1.4. 
43 Viz oddíl 2.1.6. 
44 76. bod odůvodnění prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Japonska zaslaného Evropskému sboru 
pro ochranu osobních údajů dne 13. listopadu 2018. 
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informován o skutečnosti, že údaje budou předány do zahraničí, a o konkrétní cílové zemi. To by 

subjektu údajů umožnilo posoudit riziko pro soukromí spojené s předáním údajů. 

101. Podle zásady transparentnosti v referenčním rámci pro odpovídající ochranu se musí při informování 

fyzických osob zajistit jistá úroveň korektnosti. V souvislosti s dalšími předáními na základě souhlasu 

zastává Evropský sbor pro ochranu osobních údajů názor, že aby se zajistila dostatečná úroveň 

korektnosti, měly by subjekty údajů být před poskytnutím souhlasu explicitně informovány o možných 

rizicích těchto předání plynoucích z neexistence odpovídající ochrany ve třetí zemi a neexistence 

vhodných záruk. Takové oznámení by mělo obsahovat například informace, že v třetí zemi nemusí být 

dozorový úřad a/nebo že v ní nemusí být zajištěny zásady zpracování údajů a/nebo práva subjektů 

údajů45. Pro Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je poskytnutí těchto informací nutné k tomu, 

aby měl subjekt údajů možnost udělit souhlas s plnou znalostí těchto konkrétních skutečností 

o předání46. 

102. Informovaný souhlas je také důležitý z hlediska odvětvových výjimek. Rozhodnutí o odpovídající 

ochraně se nevztahuje na některé typy zpracování některými orgány, jako jsou univerzity, při 

zpracování osobních údajů pro akademické účely. Obava Evropského sboru pro ochranu osobních 

údajů se v této souvislosti týká konkrétního scénáře, kdy údaje předané z EU podle rozhodnutí 

o odpovídající ochraně – například personální údaje o studentech programu Erasmus v Japonsku – se 

poté používají k jinému účelu, který nespadá do oblasti působnosti rozhodnutí o odpovídající ochraně 

(např. k výzkumným účelům), se souhlasem subjektu údajů, a tudíž se již na ně nevztahuje dodatečná 

ochrana poskytovaná doplňkovými pravidly. 

103. Evropská Komise uvádí v 38. bodě odůvodnění svého návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně, že 

tento scénář bude spadat do kontextu dalších předání a že, pokud k němu dojde, musí podnik 

nakládající s osobními údaji poskytnout subjektu údajů všechny nezbytné informace před získáním 

jeho souhlasu, včetně toho, že osobní údaje by nespadaly pod ochranu prostřednictvím pravidel podle 

zákona o ochraně osobních údajů. 

104. Doplňkové pravidlo č. 4 pouze vyžaduje, aby podnik nakládající s osobními údaji získal souhlas subjektu 

údajů poté, co obdrží informace o okolnostech kolem předání nezbytných, aby tento zmocnitel rozhodl 

o svém souhlasu. 

105. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že informace, 

které se musí poskytnout subjektu údajů „o okolnostech kolem předání“ budou obsahovat 

informace o možných rizicích předání plynoucích z neexistence odpovídající ochrany v třetí zemi 

a neexistence vhodných záruk, nebo v případě odvětvových výjimek, neexistence ochrany podle 

doplňkových pravidel a zákona o ochraně osobních údajů. 

106. K dalším předáním osobních údajů může dojít do třetích zemí, na které se bude vztahovat případné, 

později přijaté japonské rozhodnutí o odpovídající ochraně. 

107. Aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v čl. 23 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, údaje původně 

předané z EU do Japonska mohou být poté předány z Japonska do třetí země bez souhlasu ve dvou 

případech: 

                                                           
45 Pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů 2/2018 k výjimkám podle článku 49 nařízení (EU) 
2016/679, 25. května 2018, s. 8. 
46 Pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů 2/2018 k výjimkám podle článku 49 nařízení (EU) 
2016/679, 25. května 2018, s. 7. 
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 Pokud podnik nakládající s osobními údaji a příjemce jakožto třetí strana mají společně 

zavedená opatření poskytující úroveň ochrany rovnocennou úrovni podle zákona o ochraně 

osobních údajů společně s doplňkovými pravidly pomocí smlouvy, jiných forem závazných 

dohod nebo závazných dohod v rámci jedné skupiny47. 

 Pokud byla třetí země uznána Komisí pro ochranu osobních údajů podle článku 24 zákona 

o ochraně osobních údajů a článku 11 pravidel Komise pro ochranu osobních údajů48 za zemi 

poskytující rovnocennou úroveň ochrany, jaká je poskytovaná v Japonsku. 

108. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů hodnotí článek 24 zákona o ochraně osobních údajů jako 

konkrétnější pravidlo, které obsahuje odchylku od obecného pravidla podle článku 23 zákona 

o ochraně osobních údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů tudíž nesdílí hodnocení Evropské 

komise v nové poslední větě 78. bodu odůvodnění návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně, která 

uvádí, že i v těchto případech podléhá předání třetí straně požadavku na získání souhlasu podle čl. 23 

odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. 

109. Podle čl. 11 odst. 1 pravidel Komise pro ochranu osobních údajů vyžaduje rozhodnutí o odpovídající 

ochraně věcné normy rovnocenné zákonu o ochraně osobních údajů, jejichž provádění je zajištěno ve 

třetí zemi a na které bude účinně dohlížet nezávislý orgán odpovědný za prosazování předpisů. Dále 

může Komise pro ochranu osobních údajů stanovit nezbytné podmínky pro ochranu práv a zájmů 

fyzických osob v Japonsku podle čl. 11 odst. 2 pravidel Komise pro ochranu osobních údajů. 

110. Doplňkové pravidlo č. 4 uvádí, že osobní údaje EU mohou být předány do třetí země podle japonského 

rozhodnutí o odpovídající ochraně bez dalších omezení. Článek 44 obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů však stanoví, že každé předání osobních údajů do třetí země musí splňovat podmínky 

stanovené v kapitole V obecného nařízení o ochraně osobních údajů, včetně dalších předání z dané 

třetí země do jiné třetí země. Úroveň ochrany fyzických osob, jejichž údaje se předávají, nesmí být 

ohrožena dalším předáním49. Ačkoli tento výklad v zásadě sdílí také Evropská komise ve svém návrhu 

rozhodnutí o odpovídající ochraně50, není podle všeho zcela dodržován. Evropská komise vyjednala 

zákaz předávání údajů pocházejících z EU do třetí země na základě pravidel pro přeshraniční ochranu 

soukromí v zemích Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce. Na základě srovnávacího nástroje 

vyvinutého v roce 2014 v rámci směrnice EU závaznými podnikovými pravidly a pravidly pro 

přeshraniční ochranu soukromí, který ukazuje požadavky obou systémů, jejich sbližování a rozdíly 

(stanovisko 02/2014 pracovní skupiny zřízené podle článku 29), má Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů obavy ohledně používání pravidel pro přeshraniční ochranu soukromí jako nástroje pro 

další předávání osobních údajů, které byly předány z EU, do zemí mimo Japonsko. 

111. Oproti tomu se zdá, že další předání osobních údajů předaných z EU do Japonska na základě 

japonského rozhodnutí o odpovídající ochraně Evropská komise akceptuje, aniž by Komise pro ochranu 

osobních údajů měla v případě potřeby možnost stanovit doplňková pravidla jako podmínky na 

ochranu práv a zájmů fyzických osob z EU. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyvozuje 

z článku 44 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, že zvýšená ochrana údajů předávaných z EU 

                                                           
47 Bod ii) doplňkového pravidla č. 4. 
48 Pravidla prosazování zákona o ochraně osobních údajů, 30. května 2017. Anglický překlad nového článku 11 
předala Evropská komise Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů, tento článek však nebyl dosud 
zveřejněn. 
49 WP 254, s. 5. 
50 75. bod odůvodnění prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Japonska zaslaného Evropskému sboru 
pro ochranu osobních údajů dne 13. listopadu 2018. 



 

22 
 

do Japonska předvídaná v doplňkových pravidlech musí být vždy použita, pokud osobní údaje předané 

z EU do Japonska jsou dále předávány do třetí země, jestliže rámec pro ochranu osobních údajů v dané 

zemi není uznáván za v zásadě rovnocenný obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. 

112. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů proto vyzývá Evropskou komisi, aby převzala svoji 

dozorovou úlohu a zajistila, aby byla úroveň ochrany údajů EU zachována nebo aby zvážila 

pozastavení použitelnosti tohoto rozhodnutí o odpovídající ochraně, pokud osobní údaje předané 

z EU do Japonska budou dále předávány třetím zemím, na něž se bude vztahovat případné, později 

přijaté japonské rozhodnutí o odpovídající ochraně, pokud tyto třetí země nebyly předmětem 

předchozího posouzení nebo zjištění o odpovídající ochraně ze strany EU. 

3.1.5 Přímý marketing 
113. Podle doplňkového pravidla č. 3 má podnik nakládající s osobními údaji zakázáno zpracovávat údaje 

pro účely přímého marketingu, pokud byly předány z Evropské unie za jiným účelem a subjekt údajů 

v EU neposkytl svůj souhlas se změnou účelu použití. 

114. Pokud se podle referenčního rámce pro odpovídající ochranu údaje zpracovávají pro účely přímého 

marketingu, měl by být subjekt údajů kdykoli schopen vznést bezplatně námitku proti zpracování svých 

údajů pro tyto účely. Podle článku 16 zákona o ochraně osobních údajů smí podnik nakládající 

s osobními údaji zpracovávat osobní údaje pouze v případě, že s tím subjekt údajů souhlasí. Odvolání 

souhlasu by mohlo vést ke stejnému výsledku jako výsadní právo vznést námitku proti přímému 

marketingu. 

115. Japonský rámec pro ochranu osobních údajů neposkytuje výsadní právo na vznesení námitky, a jak je 

vysvětleno výše v oddíle o souhlasu, odvolání souhlasu podle pokynů Komise pro ochranu osobních 

údajů je pouze žádoucí a podmínečné, a nemusí se proto považovat za rovnocenné právu na vznesení 

námitky kdykoli, jak je vyžadováno podle referenčního rámce pro odpovídající ochranu. Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů vyzývá Evropskou komisi, aby poskytla záruky ohledně práva na 

odvolání souhlasu a sledovala případy týkající se přímého marketingu. 

3.1.6 Automatizované rozhodování a profilování 
116. Podle referenčního rámce pro odpovídající ochranu může k rozhodnutím založeným výhradně na 

automatizovaném zpracování (automatizované individuální rozhodování), včetně profilování, které má 

právní účinky nebo výrazně ovlivňuje subjekt údajů, docházet pouze za konkrétních podmínek 

stanovených v právním rámci třetí země. Proto pokaždé, když dochází k automatizovanému 

rozhodování a profilování podle výše uvedených okolností, musí pro to existovat právní důvody. 

117. V evropském rámci patří k podmínkám pro automatizované rozhodování například potřeba získat 

výslovný souhlas51 subjektu údajů nebo nutnost takového rozhodování pro uzavření smlouvy. Pokud 

takové rozhodování není v souladu s podmínkami stanovenými v právním rámci třetí země, měl by 

subjekt údajů mít právo, aby se na něj nevztahovalo. Právo třetí země by navíc mělo každopádně 

poskytovat nezbytné záruky, včetně práva na informování o konkrétních důvodech, na nichž je 

založeno rozhodnutí, a postupu použitému při opravě nepřesných nebo neúplných informací a práva 

na napadnutí rozhodnutí, pokud bylo přijato na nesprávném faktickém základu. 

118. Rozhodnutí Komise se týká pouze bankovního sektoru, kde by se uplatňovala odvětvová pravidla52 pro 

automatizované rozhodování. Komplexní pokyny pro dohled nad velkými bankami zmíněné v 93. bodě 

                                                           
51 Kritické připomínky k pojmu souhlas v japonském právním rámci pro ochranu údajů viz oddíl 2.1 Obecné 

a bod 2.2.8 Přímý marketing. 

52 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů tato odvětvová pravidla neobdržel. 
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odůvodnění návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně uvádějí, že dotčená fyzická osoba musí obdržet 

konkrétní vysvětlení k důvodům pro zamítnutí žádosti o uzavření úvěrové smlouvy. 

119. Tvrzení Evropské komise týkající se návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně (94. bod odůvodnění), 

že je nepravděpodobné, aby neexistence konkrétních pravidel pro automatizované rozhodování 

v zákoně o ochraně osobních údajů ovlivnila úroveň ochrany, jak se zdá, nebere (například) v úvahu 

případ, kdy osobní údaje předané z EU budou dále zpracovávány dalším japonským správcem údajů 

(odlišným od původního japonského dovozce údajů). 

120. Proto se zdá, že v Japonsku neexistují pro všechna odvětví žádná obecná pravidla, jimiž by se 

automatizované rozhodování a profilování řídilo. 

121. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Evropskou komisi, aby sledovala případy 

související s automatizovaným rozhodováním a profilováním. 

3.2  Procedurální a donucovací mechanismy 
122. Na základě kritérií stanovených v referenčním rámci pro odpovídající ochranu analyzoval Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů tyto aspekty japonského rámce v oblasti ochrany údajů a právního rámce 

zahrnuté v návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně: existenci a fungování nezávislého dozorového 

úřadu, existenci systému zajišťujícího dobrou úroveň dodržování pravidel a systému přístupu 

k vhodným mechanismům ochrany, tak aby byly fyzické osoby z EU vybaveny prostředky pro 

uplatňování svých práv a mohly se domáhat ochrany, aniž by čelily zatěžujícím překážkám pro správní 

a soudní ochranu. 

123. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vycházel z parametrů stanovených Soudním dvorem 

Evropské unie ve věci Schrems53 a z parametrů uvedených ve 104. bodě odůvodnění a článku 45 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž zjistil, že ačkoli v Japonsku existuje systém, který 

je konzistentní s evropským, přístup do tohoto systému může být v praxi obtížný pro fyzické osoby 

z EU, jejichž údaje budou předávány podle rozhodnutí o odpovídající ochraně, vzhledem k existenci 

jazykových a institucionálních překážek. 

124. Následující oddíly přezkoumají výše uvedené aspekty japonského rámce, než uvedou některá 

doporučení pro Komisi. 

3.2.1 Příslušný nezávislý dozorový úřad 
125. Komise pro ochranu osobních údajů byla zřízena dne 1. ledna 2016 v návaznosti na změny zákona 

o ochraně osobních údajů z roku 2015 a nahradila svou předchůdkyni – Komisi pro ochranu 

specifických osobních údajů (zřízenou v roce 2013 podle zákona o „mém čísle“). Ačkoli se jedná 

o mladou organizaci, vynaložila Komise pro ochranu osobních údajů od svého založení značné úsilí, aby 

vybudovala požadovanou infrastrukturu, která umožní provádění pozměněného zákona o ochraně 

osobních údajů. V této souvislosti je třeba poukázat na vytvoření pravidel Komise pro ochranu 

osobních údajů a jejích pokynů pro podniky nakládající s osobními údaji k výkladu zákona o ochraně 

osobních údajů, zveřejnění dokumentu s otázkami a odpověďmi54 a zřízení telefonické služby pro 

poskytování rad podnikům a občanům k ustanovením v oblasti ochrany osobních údajů a rovněž 

mediační služby pro řešení stížností. 

126. Zřízení a fungování Komise pro ochranu osobních údajů je upraveno v kapitole V zákona o ochraně 

osobních údajů. Ačkoli Komise pro ochranu osobních údajů spadá do jurisdikce předsedy vlády, 

článek 62 ji zmocňuje k nezávislému fungování. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá 

                                                           
53 Věc 362/14 (2015) Maximilian Schrems proti Data Protection Commissioner, body 73 a 74. 
54 Tento dokument neposkytla Evropská komise Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů v angličtině. 
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objasnění ze strany Evropské komise v pozměněném návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně 

rozeslaném dne 13. listopadu 2018, které dále popisuje míru, do jaké je Komise pro ochranu osobních 

údajů nezávislá na vnitřních a vnějších vlivech. 

3.2.2 Systém ochrany osobních údajů musí zajistit dobrou úroveň dodržování pravidel 
127. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně se věnuje komplexnímu přezkoumání pravomocí Komise pro 

ochranu osobních údajů podle článků 40, 41 a 42 zákona o ochraně osobních údajů, aby se zajistilo 

sledování a prosazování právních předpisů. Článek 40 zmocňuje Komisi pro ochranu osobních údajů 

k tomu, aby od podniků nakládajících s osobními údaji vyžadovala podávání zpráv a dokumentů 

týkajících se činností spojených se zpracováním osobních údajů a aby prováděla kontroly na místě. 

Podle článku 42 má Komise pro ochranu osobních údajů pravomoc – pokud uzná, že je to nutné pro 

ochranu práv fyzických osob, nebo pokud zjistí, že došlo k porušení ustanovení zákona – vydat 

doporučení, a v případě porušení, přikázat podnikům nakládajícím s osobními údaji, aby přestaly 

porušovat předpisy nebo podnikly nezbytná opatření k nápravě takového porušování. 

128. V říjnu 2018 přijala Komise pro ochranu osobních údajů jedno z prvních opatření podle článku 41 

pozměněného zákona o ochraně osobních údajů a vydala „pokyn“ pro podnik nakládající s osobními 

údaji, v němž jej vyzvala, aby posílil bezpečnostní opatření a účinně dohlížel na poskytovatele aplikací 

a současně jasně a srozumitelně vysvětlil uživatelům, jak jsou sdíleny jejich osobní údaje s třetí stranou, 

a také aby vhodně reagoval na žádosti uživatelů o vymazání údajů o nich. V odpovědích poskytnutých 

Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů55 sdělili úředníci Komise pro ochranu osobních údajů, 

že podnik oznámil, že bude spolupracovat, a že, pokud tak neučiní, udělí mu „doporučení“ podle čl. 42 

odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. 

129. Šetření vedené Komisí pro ochranu osobních údajů ve vztahu k výše uvedenému podniku 

nakládajícímu s osobními údaji je velmi pozitivním ukazatelem snahy japonského dozorového úřadu 

zajistit dobrou úroveň dodržování pravidel v zemi. 

130. Ačkoli existují zlepšení vzhledem k rámci, který existoval před změnami v roce 2015, Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů konstatuje, že Komise pro ochranu osobních údajů má méně pravomocí než 

evropský úřad pro ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména ve 

vztahu k prosazování předpisů. Například správní poplatky56 jsou poměrně nízké. Rozhodnutí Evropské 

komise zdůrazňuje ve 108. bodě odůvodnění, že v případě nedodržení nebo porušení zákona o ochraně 

osobních údajů jsou zavedeny trestní sankce a že předseda Komise pro ochranu osobních údajů může 

takové případy postoupit státnímu zástupci. Rozhodnutí Evropské komise však nebere v úvahu 

skutečnost, že trestní stíhání v Japonsku je diskreční a že někdy může být předmětem zdlouhavého 

přezkumu57. Navíc může být v souvislosti s porušením zákona o ochraně osobních údajů podle 

ustanovení kapitoly VII obtížné uplatnit trest odnětí svobody (s nucenými pracemi nebo bez nich), 

protože tento je zaměřen na fyzické osoby a v žádném případě se nevztahuje na podnik nakládající 

s osobními údaji jako právnickou osobu, která neplní své povinnosti. 

                                                           
55 Příloha III. 
56 Tyto poplatky jsou uvedeny v kapitole VII zákona o ochraně osobních údajů. Maximální trest uvádí článek 83 
(poskytnutí nebo použití tajné databáze osobních údajů k nezákonnému obohacení sebe sama nebo třetí strany) 
a je ekvivalentní buď ročnímu odnětí svobody s nucenými pracemi, nebo pokutě maximálně ve výši 500 000 jenů 
(přibližně 3 900 EUR). Podle vysvětlení poskytnutých Komisí jsou poplatky kumulativní za každé porušení. Ačkoli 
tomu tak může být, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že i když se uplatní kumulativní 
poplatky, celková částka pravděpodobně zůstane v porovnání s evropskými standardy značně nízká. 
65 Oda H., Japonské právo, Oxford University Press (III. vydání), 2009: 439–440. 
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131. Vzhledem k výše uvedenému Evropský sbor pro ochranu osobních údajů Evropskou komisi vyzývá, 

aby úzce sledovala účinnost sankcí a příslušné právní ochrany v japonském systému ochrany 

osobních údajů. 

3.2.3 Systém ochrany osobních údajů musí poskytovat podporu a pomoc jednotlivým 

subjektům údajů při uplatňování jejich práv a vhodné mechanismy ochrany 
132. Komise pro ochranu osobních údajů poskytuje na svých internetových stránkách rozsáhlé informace 

a pokyny zaměřené na zvýšení informovanosti podniků nakládajících s osobními údaji ve vztahu k jejich 

povinnostem a odpovědnostem v rámci ochrany osobních údajů a také telefonickou službu, která 

poskytuje informace a podporu japonským občanům, pokud jde o jejich individuální práva podle 

zákona o ochraně osobních údajů. Internetové stránky obsahují také oddíl nazvaný „Dětský pokoj“, 

který je výslovně zaměřen na návštěvníky z řad dětí a mladých lidí. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů upozorňuje, že tyto informace, spolu s podporou telefonické služby, pokyny a dokumentací 

k otázkám a odpovědím, jsou k dispozici v japonštině58. Proto je Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů hluboce přesvědčen, že by bylo přínosné, kdyby Komise pro ochranu osobních údajů zajistila 

vyhrazené stránky v anglickém znění na svých internetových stránkách zaměřené na poskytování 

informací o jejich individuálních právech podle japonského rámce pro ochranu osobních údajů a podle 

doplňkových pravidel pro fyzické osoby z EU, jejichž údaje budou předávány do Japonska podle 

rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

133. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá objasnění Evropské komise ve 104. bodě odůvodnění 

pozměněného návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně rozeslaného dne 13. listopadu 2018, pokud 

jde o mediační službu spravovanou Komisí pro ochranu osobních údajů podle čl. 61 bodu ii) smlouvy 

o ochraně osobních údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by však v souvislosti s tím rád 

poukázal na tři skutečnosti. Zaprvé mediační služba není k dispozici v anglickém znění internetových 

stránek Komise pro ochranu osobních údajů. Zadruhé služba je dostupná pouze telefonicky 

a v japonštině. Za třetí mediace je pouze podpůrný proces, který nevede k závazné dohodě mezi 

stranami, což má důsledky pro účinnost možností ochrany dostupných subjektům údajů59. 

134. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů také konstatuje, že návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně 

klade důraz na právní ochranu dostupnou prostřednictvím občanskoprávní žaloby i trestního řízení, ale 

nebere na vědomí existenci institucionálních překážek pro soudní spory v Japonsku, jako jsou právní 

náklady (právní poplatky se dělí rovným dílem mezi žalobce a obžalovaného, bez ohledu na to, která 

strana vyhrává řízení60), nedostatek právníků v zemi61, skutečnost, že zahraniční právníci nesmějí 

praktikovat vnitrostátní právo a také požadavek důkazního břemene podle práva občanskoprávních 

deliktů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů se obává, že tyto faktory mohou v praxi ztížit přístup 

fyzických osob ke spravedlnosti a ohrozit jejich právo na dosažení právní ochrany rychle, aniž by nesly 

neúnosné náklady. 

135. Vzhledem k výše uvedenému má Evropský sbor pro ochranu osobních údajů obavy, že hrozí riziko, že 

fyzické osoby z EU mohou mít potíže při přístupu ke správní a soudní ochraně, a proto by uvítal, kdyby 

Evropská komise mohla projednat s Komisí pro ochranu osobních údajů možnost zřízení on-line služby, 

                                                           
58https://www.ppc.go.jp/en/contactus/piinquiry/. 
59 Kojima T., Občanskoprávní řízení a alternativní řešení sporů v Japonsku, Chuo University Press, 2004; 
a Menkel-Meadow C., Zpracování sporů a řešení konfliktů: Teorie, praxe a zásady, Ashgate (2003) (ed.). 
60 Wagatsuma (2012), „Nedávné otázky rozdělování nákladů a poplatků v japonském občanskoprávním řízení“ 
v Reimann (ed.), Rozdělování nákladů a poplatků v občanskoprávním řízení – Ius Gentium; srovnatelné náhledy 
na právo a spravedlnost, sv. 11, s. 195–200. 
61 Podle nejnovějších údajů působí v Japonsku 38 980 právníků (zhruba 290 právníků na jeden milion lidí 
(Japonská federace advokátních komor) (2017), Bílá kniha o právních zástupcích: s. 8–9. 
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alespoň v angličtině, zaměřené na poskytování podpory fyzickým osobám z EU a vyřizování jejich 

stížností62. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by také uvítal, kdyby úřady pro ochranu údajů 

v EU mohly jednat jako prostředníci při stížnostech subjektů údajů v EU s organizacemi působícími 

v Japonsku a Komisí pro ochranu osobních údajů. 

4 PŘÍSTUP ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI K ÚDAJŮM PŘEDANÝM DO 

JAPONSKA 

136. Záměrem Komise je uznat, prostřednictvím rozhodnutí o odpovídající ochraně, že „Japonsko zajišťuje 

odpovídající úroveň ochrany pro osobní údaje předané z Evropské unie japonským podnikům 

nakládajícím s osobními údaji“, jak uvádí článek 1 návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně. V souladu 

s čl. 45 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů analyzovala Komise rovněž omezení 

a záruky z hlediska přístupu k osobním údajům ze strany orgánů veřejné moci. Tato kapitola se 

zaměřuje na posouzení přístupu k osobním údajům ze strany donucovaných orgánů a dalších vládních 

subjektů pro účely národní bezpečnosti. Analýza Evropského sboru pro ochranu osobních údajů vychází 

z návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně, jeho přílohy II, ve které japonská vláda uvádí přehled 

příslušného právního rámce, a japonských právních textů v rozsahu, v němž byly poskytnuty Komisí. 

Proto v konkrétním kontextu tohoto posouzení vzal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů v úvahu 

prvky týkající se japonských právních předpisů, které nejsou součástí zjištění Evropské komise, ale jsou 

relevantní pro posouzení podmínek a záruk, za nichž japonské orgány veřejné moci smějí přistupovat 

k osobním údajům předaným z Evropské unie. 

4.1 Přístup donucovacích orgánů k údajům 

4.1.1 Postupy pro přístup k údajům v oboru trestního práva 
137. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně představuje tři možnosti získání přístupu donucovacích 

orgánů k údajům v Japonsku podle japonských právních předpisů: 

4.1.1.1 Žádosti o přístup se soudním příkazem 

138. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně uvádí, že aby měly japonské vládní subjekty přístup k údajům, 

a zejména, aby mohly orgány činné v trestním řízení požádat o přístup k elektronickým důkazům 

v souvislosti s vyšetřováními trestných činů, potřebují získat soudní příkaz, pokud neuplatňují postup 

dobrovolného poskytnutí údajů – viz níže. 

4.1.1.1.1 Požadavek „adekvátní příčiny“, nutnosti a přiměřenosti soudních příkazů 

139. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bere na vědomí, že podle japonské ústavy musí 

shromažďování osobních údajů donucovacími prostředky vycházet ze soudního příkazu. Konkrétněji, 

návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně uvádí, že ve všech případech „vyhledání a zajištění“ musí být 

soudní příkazy vydány z „adekvátní příčiny“, která, jak se domnívá nejvyšší soud, existuje pouze 

v případě, kdy se má za to, že dotčená fyzická osoba (podezřelá nebo obviněná) spáchala trestný čin 

a vyhledání či zajištění jsou nutné pro vyšetřování trestného činu. Komise zde odkazuje na rozsudek 

nejvyššího soudu ze dne 18. března 1969, věc N. 100 (1968 (Shi)). Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů připomíná, že podle judikatury Soudního dvora Evropské unie63 může zejména shromažďování 

údajů o provozu a poloze povolit pouze soud, nikoli státní zástupci. 

                                                           
62 Podobně jako to navrhuje příloha II tohoto rozhodnutí o odpovídající ochraně pro stížnosti od osob žijících v EU 
z hlediska přístupu k jejich údajům ze strany japonských orgánů veřejné moci. 
63 Viz věci C-203/15, C-293/12 a C-594/12 Soudního dvora Evropské unie. 
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140. Rovněž s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, podle které může být přístup k datům 

podmíněn soudním příkazem, podobně jako ve věci Tele2, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

lituje, že nebyly poskytnuty žádné další informace, aby bylo možné posoudit, jak jsou v praxi 

uplatňována kritéria pro posuzování nezbytnosti soudního příkazu – závažnost trestného činu a jak byl 

spáchán, hodnota a význam zajištěných materiálů jako důkazů, pravděpodobnost ukrytí nebo zničení 

zajištěných materiálů, rozsah nevýhod způsobených zajištěním, další související podmínky – a pojem 

„adekvátní příčina“ odvozený z ústavy. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů proto vyzývá Komisi, 

aby sledovala, zda vydávání soudních příkazů splňuje v praxi kritéria stanovená Soudním dvorem 

Evropské unie. 

4.1.1.1.2 Typy trestných činů, v souvislosti s nimiž může být vydán soudní příkaz 

141. Soudní příkaz se použije pouze v případě, kdy se provádí „povinné vyšetřování“. Soudní příkazy lze 

v podstatě vydat pouze v případech, kdy došlo k porušení zákona. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů v tomto ohledu upozorňuje na nedávno přijatý „zákon o trestání organizované trestné činnosti 

a kontrole výnosů z trestné činnosti“ ze dne 15. června 2017 v souvislosti s dodržování Úmluvy OSN 

proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze strany Japonska64. Vzhledem k neexistenci 

dostupného anglického znění tohoto právního předpisu a vzhledem k požadavku práva EU, aby některé 

údaje byly shromažďovány pouze v souvislosti s vyšetřováním, odhalováním a stíháním závažných 

trestných činů65, i vzhledem k obavám vyjádřeným několika komentátory, například zvláštním 

zpravodajem OSN Josephem Cannatacim66, ohledně široké oblasti působnosti, která se spoléhá na 

definici „organizované zločinecké skupiny“, která je údajně vágní a příliš široká, Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů nemůže dospět k závěru, zda přístup k elektronickým důkazům podle 

příslušných japonských právních předpisů je omezen na limity stanovené právem EU. 

142. Je třeba upozornit, že u některých typů trestných činů je kompetentní prefekturní policie, která má své 

specifické policejní vyhlášky. Interní pravidla vztahující se na prefekturní policii neměl Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů k dispozici. 

143. Podle návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně spadá shromažďování elektronických informací 

v oblasti prosazování trestního práva do zodpovědnosti prefekturní policie. 

4.1.1.2 Soudní příkazy k odposlechům 

144. Příloha II návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně poukazuje na to, že zákon o odposleších 

v souvislosti s vyšetřováním trestných činů uvádí specifika pro odposlech komunikace. Tento právní 

předpis byl poskytnut velmi pozdě, takže nebylo možné jej podrobně analyzovat. Proto, ačkoli se zdá, 

že v právním rámci je poskytnuta řada záruk, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nemůže 

posoudit, zda podmínky uvedené v tomto právním aktu jsou podpořeny zárukami v podstatě 

rovnocennými s těmi, jaké jsou vyžadovány v EU listinou podle výkladu Soudního dvora Evropské unie 

i Evropskou úmluvou o lidských právech ve výkladu štrasburského soudu. 

4.1.1.3 Postup „dobrovolného poskytnutí údajů“ na základě dotazníku 

145. Tato nepovinná forma spolupráce umožňuje orgánům veřejné moci požádat správce (vyjma 

provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí), aby jim poskytli údaje, které mají. V případě 

nevyhovění nelze dané údaje vymáhat. Zůstává nejasné, které orgány mohou použít tento typ postupu, 

zdá se však, že je omezen na orgány vyšetřující trestnou činnost. 

                                                           
64 Viz: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html. 
65 Viz spojené věci C-293/12 a C-594/12 a věc C-203/15. 
66 Zvláštní zpravodaj OSN pro právo na soukromí, jakož i Graham Greenleaf, výzkumný pracovník v oblasti práva 
na univerzitě UNSW. 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
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4.1.1.3.1 Podmínky pro vydání „dotazníků“ 

146. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uznává, že japonský nejvyšší soud, s odvoláním na ústavu, 

stanovil omezení pro použití „dobrovolného poskytnutí údajů“67. Podle návrhu rozhodnutí 

o odpovídající ochraně se zdá, že konkrétně o „dobrovolné poskytnutí údajů“ mohou příslušné orgány 

žádat pouze vydáním „dotazníku“. Uvádí se, že odeslání takového „dotazníku“ je přípustné pouze 

v rámci vyšetřování trestných činů, a proto vždy předpokládá konkrétní podezření z již spáchaného 

trestného činu. Tato vyšetřování obecně provádí prefekturní policie, přičemž platí omezení podle čl. 2 

odst. 2 policejního zákona, což znamená, že odeslání takového „dotazníku“ by mělo být relevantní pro 

činnost policie. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů však požaduje další objasnění z hlediska 

konkrétního nastínění kritérií, jež umožňují vydání dotazníku (jako judikatura ilustrující uplatňování 

těchto kritérií), a vztahu mezi postupem dobrovolného poskytnutí údajů a zajištěním údajů na základě 

soudního příkazu. Zdá se totiž, že i když by údaje nemohly být získány prostřednictvím dobrovolného 

postupu, mohly by být přesto získány pomocí soudního příkazu, jsou-li nezbytné pro vyšetřující 

orgány68. 

4.1.1.3.2 Dostupná judikatura k omezení použití dobrovolného poskytnutí údajů 

147. Případy uvedené v návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně69 s cílem ilustrovat omezení použití 

postupu dobrovolného poskytnutí údajů se vztahují k případům, kdy obviněná osoba byla buď 

fotografována, nebo filmována ve veřejném prostoru přímo policií, a proto poskytují omezené 

informace o situacích, kdy příslušné orgány mohou požádat správce o zveřejnění údajů, zejména 

pokud jde o kritéria uvedená v příloze II týkající se „vhodnosti metod“, což, jak se zdá, se týká 

posouzení, zda dobrovolné vyšetřování je „vhodné“ nebo přiměřené, aby se dosáhlo účelu vyšetřování. 

Totéž lze říct z hlediska obecných kritérií, „zda to lze považovat za přiměřené v souladu se společensky 

přijímanými konvencemi“ pro posuzování legálnosti dobrovolného vyšetřování. Národní policejní 

agentura, což je federální úřad, který je odpovědný za veškeré záležitosti týkající se kriminální policie, 

navíc vydala pokyny pro prefekturní polici k „vhodnému použití písemných dotazů při vyšetřování“. 

Hlavní vyšetřovatel musí mimo jiné obdržet interní schválení od vysoce postaveného úředníka. 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nemá žádné informace o tom, zda jsou tyto pokyny závazné. 

Konstatuje nicméně, že použití tohoto postupu musí být přiměřené nebo nezbytné. 

4.1.1.3.3 Práva a povinnosti správců v kontextu dobrovolného poskytnutí údajů 

148. Na správcích navíc je, aby souhlasili s poskytnutím údajů (zdá se však, že oni sami nemají žádnou 

povinnost vyžádat si souhlas subjektů údajů nebo je informovat), pokud tyto žádosti nejsou v rozporu 

s jinými právními závazky (jako jsou závazky mlčenlivosti). Zdá se, že zpráva poskytnutá Komisí uvádí, 

že po vysoké míře dodržování předpisů začali správci brát v úvahu ochranu údajů svých zákazníků, 

a proto začali na tyto žádosti méně často odpovídat. 

149. Rovněž zůstává nejasné, zda mají správci nějakou pobídku, aby žádosti vyhověli (například, zda mají 

nějakou výhodu, pokud vyhoví, nebo zda jsou zproštěni stíhání atd.). Zejména se neobjevuje žádná 

zmínka o zásadě, jako je „právo nevypovídat ve svůj neprospěch“. 

150. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů by uvítal dodatečné informace, jsou-li k dispozici, údaje 

o počtu a typech žádostí a odpovědí poskytnutých požádanými správci. Vzhledem k neexistenci 

judikatury a uvedených údajů Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Komisi, aby sledovala 

účinnost a konkrétní uplatňování tohoto postupu v praxi. 

                                                           
67 Viz příloha II, strana 8. 
68 Viz příloha II, strana 7. 
69 Viz příloha II, strana 8 – dvě rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 24. prosince 1969 (1965 (A) č. 1187) a 15. 
dubna 2008 (2007 (A) č. 839). 
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151. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů však postrádá judikaturu a údaje o tomto postupu, aby 

mohl tyto prvky stanovit. Bez dalších prvků týkajících se dané praxe nemůže proto posoudit účinnost 

a konkrétní uplatňování uvedeného postupu. 

4.1.1.4 Závěr k postupům pro přístup k údajům pro účely prosazování práva 

152. Závěrem Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uznává, že zásada, podle které mohou příslušné 

orgány získat povinně přístup k osobním údajům, pouze je-li to nutné a přiměřené účelu, a na základě 

soudního příkazu, odpovídá hlavním důležitým zárukám poskytovaným podle práva EU a Evropské 

úmluvy o lidských právech. Na základě výše uvedených zjištění Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů žádá Komisi, aby sledovala oblast působnosti těchto opatření, oblast působnosti postupu 

dobrovolného poskytnutí údajů a uplatňování těchto zásad prefekturní policií a soudy v příslušné 

judikatuře a aby také sledovala, zda japonský právní rámec poskytuje základní záruky vypracované 

Soudním dvorem Evropské unie na základě listiny a Evropským soudem pro lidská práva na základě 

Evropské úmluvy o lidských právech. 

4.1.2 Dohled v oboru trestního práva 
153. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně a příloha II uvádějí čtyři typy dohledu prováděného nad 

policií, ministerstvy a veřejnými agenturami. 

4.1.2.1 Soudní dohled 

4.1.2.1.1 V případě, kdy se elektronické informace shromažďují donucovacími prostředky 

(vyhledání a zajištění) 

154. Podle návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně musí ve všech případech, kdy se elektronické 

informace shromažďují donucovacími prostředky (vyhledání a zajištění), policie získat předchozí soudní 

příkaz. Existuje však výjimka z tohoto pravidla70. Ve skutečnosti čl. 220 odst. 1 trestního řádu umožňuje 

státnímu zástupci, jeho pomocníkovi nebo úředníku soudní policie při zatýkání podezřelého vyhledat 

a zajistit elektronické informace na místě zatčení. V této situaci existuje možnost, že informace budou 

soudcem vyloučeny jako důkaz. 

155. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů si je vědom, že podobné výjimky existují také podle práva 

EU. Upozorňuje, že ne vždy existuje soudní kontrola v případech, kdy se elektronické informace 

shromažďují donucovacími prostředky, jak se stanoví v návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně. 

V této souvislosti Evropský sbor pro ochranu osobních údajů připomíná judikaturu Evropského soudu 

pro lidská práva o soudních následných kontrolách.71 

4.1.2.1.2 V případě žádostí o dobrovolné poskytnutí údajů 

156. Podle návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně v případě žádostí o dobrovolné poskytnutí údajů 

neexistuje žádná kontrola ex ante ze strany soudce. V takovém případě působí prefekturní policie pod 

dohledem státního zástupce. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně zmiňuje čl. 192 odst. 1 

a článek 246 o vzájemné spolupráci a koordinaci státních zástupců, prefekturní komise pro veřejnou 

bezpečnost a úředníků soudní policie a o výměně informací mezi nimi. Rovněž uvádí čl. 193 odst. 1, 

podle něhož může státní zástupce vydat nezbytné pokyny soudní polici i stanovit standardy pro 

spravedlivé vyšetřování. Zmiňuje také článek 194 o disciplinárních opatřeních proti soudní policii, 

pokud nerespektuje státní zástupce, přijatých Národní komisí pro veřejnou bezpečnost nebo 

prefekturními komisemi pro veřejnou bezpečnost. 

                                                           
70 Viz příloha II. 
71 Evropský soud pro lidská práva, Modestou proti Řecku, č. 51693/13. 
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157. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bere na vědomí stanovení předchozích opatření a dohled 

nad soudní policií prováděný Národní komisí pro veřejnou bezpečnost nebo prefekturními komisemi 

pro veřejnou bezpečnost (viz níže). 

4.1.2.2 Dohled nad policií vykonávaný komisemi pro veřejnou bezpečnost 

158. Podle přílohy II návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně uplatňují dohled nad policií dva typy komisí. 

Cílem obou je zajistit demokratické řízení a politickou neutralitu policejních orgánů. 

4.1.2.2.1 Dohled vykonávaný Národní komisí pro veřejnou bezpečnost 

159. Příloha II návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně zmiňovala dohled nad Národní policejní agenturou 

vykonávaný Národní komisí pro veřejnou bezpečnost. Policejní zákon uvádí seznam povinností komise, 

z nichž vycházejí její dohledové pravomoci (viz článek 5). 

160. Podle článku 4 policejního zákona se zřizuje Národní komise pro veřejnou bezpečnost pod jurisdikcí 

předsedy vlády a tvoří ji předseda a pět členů. Článek 7 stanoví určitá omezení pro jmenování členů 

komise. Funkční období členů komise je pět let a může být prodlouženo pouze jednou, jak stanoví 

článek 8. Silnou pravomoc nad jmenováním a propuštěním člena komise má japonský parlament, čímž 

se zajišťuje nezávislost Národní komise pro veřejnou bezpečnost. 

161. Tato právní ustanovení zvyšují politickou neutralitu Národní komise pro veřejnou bezpečnost. 

4.1.2.2.2 Dohled vykonávaný prefekturními komisemi pro veřejnou bezpečnost 

162. Prefekturní policie podléhá dohledu prefekturních komisí pro veřejnou bezpečnost zřizovaných v každé 

prefektuře. Podle článku 2 a čl. 36 odst. 2 policejního zákona jsou prefekturní komise pro veřejnou 

bezpečnost odpovědné za „ochranu práv a svobody jednotlivce“. Články 38 a 42 policejního zákona 

uvádějí povinnosti prefekturních komisí pro veřejnou bezpečnost. Cílem těchto komisí je také 

zabezpečit demokratické řízení a politickou neutralitu policejních orgánů, jak uvádí čl. 43 odst. 2, 

vydáváním jednotlivých případů prefekturní policii, pokud to považují za nezbytné v kontextu kontroly 

činnosti prefekturní policie nebo porušení povinností jejími zaměstnanci. 

163. Je však nejasné, zda tyto komise mají jiné pravomoci než kontrolu chování policie. Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů by zajímalo, zda pojem „porušení povinností“ zahrnuje protiprávní přístup 

k údajům a zda v takovém případě mohou tyto komise nařídit vymazání těchto údajů. 

164. Z hlediska neutrality a nezávislosti komisí, jak uvádí návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně72, se 

prefekturní komise pro veřejnou bezpečnost zřizují pod jurisdikcí guvernéra prefektury, který musí 

jmenovat členy komise se souhlasem prefekturní vlády. Členové prefekturní komise pro veřejnou 

bezpečnost mají tříletý mandát a mohou být až dvakrát znovu jmenováni. Článek 39 policejního zákona 

uváděl omezení týkající se jmenování členů těchto komisí. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně 

rovněž zmiňuje dohled místní vlády nad prefekturní policií, přičemž odkazuje na článek 100 zákona 

o místní samosprávě. Tento zákon však Evropský sbor pro ochranu osobních údajů neobdržel73. 

165. Navíc podle čl. 42 odst. 2 a 3 policejního zákona „se žádný člen komise nesmí stát současně členem 

vlády nebo zaměstnancem místních veřejných subjektů na plný úvazek ani spolupracovat na částečný 

úvazek, jak stanoví ustanovení prvního pododstavce čl. 28 odst. 5 zákona o místní veřejné službě. 

166. V souladu se skutečnostmi uvedenými výše a s ohledem na spolupráci mezi prefekturními komisemi 

pro veřejnou bezpečnost a Národní komisí pro veřejnou bezpečnost souhlasí Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů s návrhem rozhodnutí o odpovídající ochraně a vítá neutralitu a nezávislost 

                                                           
72 Viz návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně, s. 31. 
73 Viz návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně, s. 33. 
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členů prefekturních komisí pro veřejnou bezpečnost. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů chápe, 

že prefekturní komise pro veřejnou bezpečnost mají pouze pravomoc šetřit chování policie a nemají 

jiné dohledové pravomoci, včetně vymazání údajů shromážděných prefekturní policií. Zdá se tudíž, že 

je zapotřebí dále objasnit, zda dohled vykonávaný prefekturními komisemi pro veřejnou bezpečnost je 

dostatečný podle norem stanovených podle práva EU. 

4.1.2.2.3 Dohled vykonávaný parlamentem 

167. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně74 a příloha II75 uvádějí informace o dohledu vykonávaném 

japonským parlamentem ve vztahu k vládě, mimo jiné i ve vztahu k zákonnosti shromažďování údajů 

policií. Oba dokumenty zmiňují článek 62 ústavy, podle kterého může parlament požadovat předložení 

dokumentů a výpovědi svědků. Oba zmiňují také právní ustanovení zákona o parlamentu, zejména 

článek 104 týkající se pravomocí parlamentu a také článek 74 týkající se předkládání písemných 

dotazů, které musí vláda zodpovědět písemně do sedmi dnů, jak stanoví článek 75. Návrh rozhodnutí 

o odpovídající ochraně rovněž dodává, že „úloha parlamentu při dohledu nad exekutivou je 

podporována oznamovacími povinnostmi, například podle článku 29 zákona o odposleších“. 

168. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bere na vědomí důsledky toho, že parlament vykonává 

dohled nad vládou a policií, z hlediska zákonnosti shromažďování údajů. 

4.1.2.2.4 Dohled vykonávaný vládou 

169. Podle přílohy II návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně má na jedné straně ministr každého 

ministerstva, nebo ředitel každého orgánu pravomoc vykonávat dohled a prosazovat pravidla na 

základě zákona o ochraně osobních údajů držených správními orgány76. Na druhou stranu má ministr 

pro vnitřní záležitosti a komunikaci vyšetřující pravomoc týkající se prosazování zákona o ochraně 

osobních údajů držených správními orgány všemi dalšími ministerstvy, včetně ministra spravedlnosti, 

pokud jde o policii, jak uvádí návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně77. 

170. Ministr může na základě článku 50 zákona o ochraně osobních údajů držených správními orgány 

požádat ředitele správního orgánu, aby předložil materiály a vysvětlení týkající se nakládání s osobními 

údaji dotčeným správním orgánem. Může požadovat revizi opatření, pokud má podezření, že došlo 

k porušení nebo nevhodnému použití zákona, a vydávat stanoviska týkající se nakládání s osobními 

údaji dotčeným správním orgánem podle článků 50 a 51 zákona o ochraně osobních údajů držených 

správními orgány. 

171. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně a příloha II rovněž zmiňují zřízení 51 všeobecných 

informačních center, která „zajišťují hladké provádění zákona“ podle článku 47 zákona o ochraně 

osobních údajů držených správními orgány. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů poznamenává, 

že uvedený zákon nevysvětluje další role a pravomoci těchto informačních center, návrh rozhodnutí 

o odpovídající ochraně však obsahuje některá upřesnění. 

172. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů proto vítá skutečnost, že existuje exekutivní dohled 

z hlediska zákona o ochraně osobních údajů držených správními orgány nad ministerstvy a správními 

orgány ze strany ministra pro vnitřní záležitosti a komunikaci. 

173. Právo EU a Evropský soud pro lidská práva v judikatuře svých příslušných soudů tudíž stanoví normy 

a záruky, podle kterých musí být dohled komplexní, neutrální a nezávislý. Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů podotýká, že Komise pro ochranu osobních údajů nemá dohledovou pravomoc 

                                                           
74 Viz návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně, s. 30. 
75 Viz příloha II, s. 12. 
76 Viz příloha II, s. 10. 
77 Viz příloha II, s. 11. 
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v záležitostech souvisejících s prosazováním práva. Navíc, pokud se dohled vykonávaný parlamentem, 

Národní komisí pro veřejnou bezpečnost nebo prefekturními komisemi pro veřejnou bezpečnost zdá 

být neutrální a nezávislý, je zapotřebí další objasnění dohledových pravomocí prefekturních komisí pro 

veřejnou bezpečnost. 

4.1.3 Ochrana v oboru trestního práva 
174. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně, doplněný přílohou II, představuje několik způsobů, jejichž 

prostřednictvím mohou fyzické osoby podávat stížnosti, a to nezávislým orgánům i soudcům. 

175. Tyto způsoby a hlavní prvky těchto postupů vycházejících z dostupné dokumentace jsou uvedeny níže 

za stručným přehledem dostupných práv, aby se objasnilo, co mohou subjekty údajů očekávat od 

orgánů veřejné moci v souvislosti se zpracováním údajů v oblasti trestního řízení. 

4.1.3.1 Dostupná práva subjektů údajů v kontextu trestního řízení 

176. Aby se dosáhlo právní ochrany, musí mít subjekty údajů ze zákona práva, aby mohly v případě 

nerespektování předpisů podat stížnost. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů proto rovněž 

posuzuje dostupná práva v kontextu trestního řízení uvedeném v návrhu rozhodnutí o odpovídající 

ochraně. 

4.1.3.1.1 Obecná omezení práv subjektů údajů podle zákona o ochraně osobních údajů držených 

správními orgány 

177. V tomto návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně Komise zmiňuje a uplatňuje obecné zásady ochrany 

údajů, které musí respektovat orgány veřejné moci, jakmile shromáždí osobní údaje. Tyto zásady jsou 

podrobněji popsány v příloze II, proto se Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rovněž rozhodl 

k nim vyjádřit. 

178. Z hlediska dostupných práv Evropský sbor pro ochranu osobních údajů poznamenává, že podle 

přílohy II návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně některá obecná práva poskytovaná subjektům 

údajů v kontextu údajů zpracovávaných správními orgány, jsou k dispozici také v kontextu vyšetřování 

trestných činů. Další omezení z hlediska shromažďování osobních údajů a dalšího nakládání s nimi však 

v této souvislosti rovněž vyplývají ze samotného zákona o ochraně osobních údajů držených správními 

orgány. 

179. Tato omezení, která se také podle všeho uplatňují v kontextu údajů shromážděných na základě 

soudního příkazu i na základě dotazníku v kontextu dobrovolného poskytnutí údajů, vyvolala otázky 

ohledně několika aspektů. 

180. Pokud jde o zásadu účelového omezení, ačkoli správní orgány v zásadě musí uvést účel, pro který 

osobní údaje uchovávají, a nesmí je uchovávat déle než v rozsahu nezbytném pro dosažení 

specifikovaného účelu použití, mohou změnit účel, pokud je „tím, co lze přiměřeně považovat za 

vhodně relevantní pro původní účel“. 

181. Zákon o ochraně osobních údajů držených správními orgány také uvádí zásadu nesdělování, podle 

které zaměstnanec nesdělí získané osobní údaje jiné osobě bez oprávněných důvodů ani tyto údaje 

nepoužije k nečestnému účelu. Nejsou však uvedeny žádné další informace týkající se výkladu toho, co 

by mohl zahrnovat „oprávněný důvod“ nebo „nečestný účel“, takže pro posouzení by bylo zapotřebí 

další objasnění. 

182. Čl. 8 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů držených správními orgány rovněž uvádí zákaz používat 

nebo sdělovat údaje „s výjimkou případů, kdy zákony a předpisy stanovují jinak“. Nicméně ačkoli toto 

ustanovení není v zásadě v rozporu s úrovní ochrany dostupnou podle práva EU, postrádá Evropský 

sbor pro ochranu osobních údajů doplňkové prvky týkající se rozsahu, v jakém je uplatňován dohled 
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nebo kontroly, pokud je sdělování stanoveno zákony nebo předpisy. Navíc podle čl. 8 odst. 2 platí další 

výjimky z tohoto zákona, kdy „toto výjimečné sdělení pravděpodobně nezpůsobí nespravedlivé 

poškození práv a zájmů subjektu údajů nebo třetí strany“. Bez dalších prvků k této otázce uvedená 

výjimka, která se opírá o nejasný pojem „nespravedlivé“ poškození, vyžaduje další vysvětlení, pokud je 

dostatečně omezená. 

183. Článek 9 zákona o ochraně osobních údajů držených správními orgány uvádí další omezení účelu nebo 

metody použití nebo jiná omezení, která uloží ředitel správního orgánu, pokud jsou uchovávané osobní 

údaje poskytnuty další osobě. Protože pojmy „některá další nezbytná omezení“ a „poskytnuty další 

osobě“ jsou velmi široké, tato další omezení práv subjektů údajů vyvolávají bez dalšího objasnění obavy 

z oblasti působnosti uvedeného ustanovení. 

184. Ačkoli si je Evropský sbor pro ochranu osobních údajů plně vědom, že práva na přístup a další zásady 

ochrany údajů jsou v trestním řízení podle práva EU také omezeny, jsou poskytovány další záruky, 

pokud jsou tato omezení předvídána, mimo jiné i z hlediska kontroly, dohledu a ochrany. Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů nemůže vzhledem k neexistenci dostatečné judikatury k těmto omezením 

nebo dalších prvků objasňujících oblast působnosti uvedených ustanovení posoudit, zda tato omezení 

práv subjektů údajů jsou omezena v míře, která by se považovala za nezbytně nutnou a přiměřenou 

podle práva EU, a byla by tudíž v zásadě rovnocenná právům poskytovaným subjektům údajů v EU. 

4.1.3.1.2 Další omezení práv v rámci zákona o ochraně osobních údajů držených správními 

orgány vyvozená z trestního řádu a vyhlášek prefekturní policie 

185. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že ačkoli se zdá, že se zákon o ochraně osobních 

údajů držených správními orgány vztahuje na všechna řízení správních orgánů v Japonsku, vyvozují se 

z konkrétních právních předpisů některá důležitá omezení pro práva subjektů údajů. Konkrétně čl. 53 

odst. 2 trestního řádu78 uvádí, že „osobní údaje zaznamenané v dokumentech týkajících se soudních 

líčení a zajištěných předmětů“ jsou vyloučeny z oblasti uplatňování jednotlivých práv 

v kapitole IV zákona o ochraně osobních údajů držených správními orgány. Konkrétně Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů proto chápe, že v kontextu trestního řízení nevyužívají subjekty údajů práv 

na informace, práva přístupu k osobním údajům, které jsou uvedeny v dokumentech týkajících se 

soudních líčení a zajištěných předmětů, ani práv na jejich opravu nebo vymazání. 

186. Pokud jde o tato omezení, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů chápe, že platí v kontextu údajů 

shromážděných na základě soudních příkazů i v kontextu údajů shromážděných na základě 

dobrovolného poskytnutí údajů prostřednictvím dotazníků (viz níže). A skutečně, protože právní základ 

těchto dvou postupů pro přístup k údajům (prostřednictvím soudního příkazu a prostřednictvím 

dotazníku) je uveden v trestním řádu, zdá se, že čl. 53 odst. 2 trestního řádu se vztahuje na oba typy 

shromažďování údajů. Protože však čl. 53 odst. 2 odkazuje na „zajištěné“ předměty, mohlo by se 

objasnit, zda omezení práv předvídaná podle tohoto ustanovení skutečně platí také v kontextu 

dobrovolného poskytnutí údajů. 

187. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů lituje, že neobdržel vyhlášky prefekturní policie, které mají 

chránit osobní údaje, práva a povinnosti rovnocenné se zákonem o ochraně osobních údajů držených 

správními orgány. Vzhledem k oběma nejasnostem týkajícím se výkladu zákona o ochraně osobních 

údajů držených správními orgány a nedostupnosti vyhlášek prefekturní policie by Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů zajímalo, zda práva udělená fyzickým osobám v této souvislosti a další 

mechanismy dohledu nebo ochrany jsou dostatečné, aby kompenzovaly neexistenci práv. 

                                                           
78 K dispozici zde http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2283&re=02&vm=02 
a uvedeno v příloze II návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně, poznámka pod čarou 25. 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2283&re=02&vm=02
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4.1.3.2 Ochrana prostřednictvím ochrany nezávislých orgánů 

4.1.3.2.1 Správní ochrana 

188. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že správní orgány shromažďující údaje, jako je 

prefekturní policie, jsou kompetentní nakládat se žádostmi pocházejícími od fyzických osob, které se 

týkají jejich – omezených – práv ve vztahu k jejich údajům shromážděným v rámci vyšetřování 

trestných činů (viz výše ohledně dostupných práv), což zřejmě zahrnuje shromažďování údajů jak na 

základě soudního příkazu, tak dotazníků. Konkrétně se tato práva zdají být omezena obecnými 

zásadami, jako je nutnost uchovávání údajů, ve spojení s účelem (viz čl. 3 odst. 1 zákona o ochraně 

osobních údajů držených správními orgány), zásada omezení účelu (článek 4) nebo přesnost údajů 

(článek 5), zatímco práva jednotlivce, jako je právo na informace, přístup k údajům, jejich opravu nebo 

vymazání jsou vyloučena u osobních údajů uvedených v dokumentech týkajících se soudních líčení 

a zajištěných předmětů79. Ačkoli nelze tyto orgány považovat za nezávislé, a tedy za orgány poskytující 

nezávislou ochranu nebo dohled, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů tuto možnost vítá. 

Zdůrazňuje však, že stížnosti podané v této souvislosti se stále omezují na velmi málo práv subjektů 

údajů vzhledem k omezením práv poskytovaných zákonem o ochraně osobních údajů držených 

správními orgány. 

189. Navíc, protože „osobní údaje zaznamenané v dokumentech týkajících se soudních líčení a zajištěných 

předmětů“ jsou vyloučeny z působnosti uplatňování práv fyzických osob v kapitole IV zákona 

o ochraně osobních údajů držených správními orgány podle čl. 53 odst. 2 trestního řádu, možnosti 

požádat o přístup k osobním údajům jsou také omezeny na postupy předpokládané podle jiných 

ustanovení tohoto trestního řádu. Zdá se, že v této souvislosti mohou jednat pouze oběti a podezřelé 

nebo obviněné osoby, a i tak v závislosti na fázi trestního řízení. Proto je Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů znepokojen, že subjekty údajů nemají podle japonského práva v kontextu trestního 

řízení žádné obecné právo na přístup nebo opravu nebo vymazání údajů a že všechny dostupné 

možnosti ochrany naznačují, že jde buď o oběť (v takovém případě by osoba pravděpodobně věděla, 

že její údaje byly shromážděny), nebo podezřelou či obviněnou osobu nebo o prokázání škody, ačkoli 

subjekty údajů by měly mít právo na přístup ke svým údajům, případně na opravu nebo vymazání svých 

údajů také v případě, že neutrpěly žádnou škodu (případně dosud ne) nebo pokud nejsou ani obětí, 

podezřelou nebo obviněnou osobou, ale například svědkem. 

4.1.3.2.2 Správní ochrana prostřednictvím prefekturních komisí pro veřejnou bezpečnost 

190. Jako kompetentní pro řešení stížností se jeví prefekturní komise pro veřejnou bezpečnost. Na základě 

článku 79 policejního zákona uvedeného v návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně si mohou fyzické 

osoby stěžovat na protizákonné nebo nevhodné chování příslušníka policie při výkonu svých 

povinností. 

191. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů žádá objasnění, zda se „protizákonné“ zpracování osobních 

údajů kvalifikuje jako „protizákonné nebo nevhodné chování příslušníka policie“, a k prokázání újmy, 

které, jak se zdá, je požadováno od subjektu údajů. Ve skutečnosti oznámení vydané Národní policejní 

agenturou pro policii a prefekturní komise pro veřejnou bezpečnost o správném nakládání se 

stížnostmi týkajícími se výkonu povinností příslušníky policie omezuje stížnosti na konkrétní nároky 

týkající se „nápravy konkrétní újmy, která vznikla v důsledku protizákonného či nevhodného chování 

nebo nepodniknutí nezbytného opatření příslušníkem policie při výkonu služby“ a na možnost „podat 

stížnost / vyjádřit nespokojenost v souvislosti s nevhodným způsobem výkonu služby ze strany 

příslušníka policie“. Výslovně se objasňuje, že „stížnosti na neplnění povinností příslušníka policie, 

                                                           
79 Viz výše, pokud jde o omezení zákona o ochraně osobních údajů držených správními orgány, a zejména viz 
čl. 53 odst. 2 trestního řádu (neposkytnutého, ale citovaného v příloze II návrhu rozhodnutí o odpovídající 
ochraně, poznámka pod čarou 25). 



 

35 
 

které se týkají záležitostí, jež nespadají do povinností příslušníka policie, a také ty, které vyjadřují 

obecné stanovisko nebo návrh a netýkají se přímo stěžující strany, budou vyloučeny“. 

192. Pokud jde o procedurální požadavky na podání stížnosti, i když musí být podána písemně, Evropský 

sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že v kontextu japonského práva je poskytována pomoc pro 

napsání stížnosti, a to také pro cizince. Navíc, jak se zdá, japonská vláda také svěřila Komisi pro ochranu 

osobních údajů povinnost poskytovat pomoc subjektům údajů v EU při řešení stížností v této oblasti, 

což Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

upozorňuje, že pokud tomu dobře rozumí a v této souvislosti, bude Komise pro ochranu osobních 

údajů jednat pouze jako kontaktní místo mezi subjekty údajů v EU a příslušnými orgány v Japonsku. 

193. Závěry prefekturní komise pro veřejnou bezpečnost, která vyřizuje stížnost, nebudou oznámeny 

v případech uvedených v čl. 79 odst. 2 policejního zákona, což se vztahuje i na případ, kdy současné 

„místo trvalého pobytu stěžovatele není známo“. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bere na 

vědomí, že odkaz na místo trvalého pobytu nepředpokládá, že by subjekty údajů v EU byly proto ve 

všech případech vyloučeny z oznámení závěrů k jejich stížnostem na základě toho, že nemají trvalé 

bydliště v Japonsku. 

4.1.3.2.3 Mechanismus ad hoc zahrnující Komisi pro ochranu osobních údajů 

194. Vzhledem ke zjištěním popsaným výše Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá, že japonská 

vláda a Evropská komise se dohodly na dalším mechanismu ochrany, který poskytuje fyzickým osobám 

z EU další možnost ochrany v Japonsku, jehož prostřednictvím se fyzické osoby mohou rovněž domáhat 

ochrany proti nezákonnému nebo nevhodnému vyšetřování ze strany orgánů veřejné moci. Evropský 

sbor pro ochranu osobních údajů rovněž podotýká a vítá, že žádosti lze podávat Komisi pro ochranu 

osobních údajů, a nikoli státnímu zaměstnanci, čímž se rozšiřuje oblast kompetence Komise pro 

ochranu osobních údajů na oblast prosazování práva a národní bezpečnosti. 

195. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů se při analyzování nového mechanismu zaměřil na 

pochopení pravomocí, která má v této souvislosti Komise pro ochranu osobních údajů. 

196. Ačkoli znění týkající se uvedeného mechanismu ochrany není zcela jasné, Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů chápe, že tento další mechanismus ochrany nevyžaduje „způsobilost“ v tom smyslu, že 

by žadatel nemusel prokázat, že jeho osobní údaje byly pravděpodobně vystaveny dohledu ze strany 

japonského orgánu. Přesto by Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rád požádal Komisi 

o potvrzení. 

197. V souladu se svým posouzením mechanismu ochránce veřejných práv, jenž je vytvořen podle systému 

na ochranu soukromí, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů poukazuje na potřebu účinných 

pravomocí pro adresáta žádosti, v tomto případě Komisi pro ochranu osobních údajů, aby se mohl 

mechanismus ochrany považovat za v zásadě rovnocenný s účinnou právní ochranou ve smyslu 

článku 47 Listiny základních práv. 

198. V rámci vysvětlování mechanismu ochrany japonská vláda odkazuje na článek 6, čl. 61 bod ii) 

a článek 80 zákona o ochraně osobních údajů a stanoví uvedené pravomoci v příloze II. Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů má za to, že postup popsaný v příloze II specifikuje nebo rozšiřuje 

pravomoci Komise pro ochranu osobních údajů, protože znění článku 6, čl. 61 bodu ii) a článku 80 

zákona o ochraně osobních údajů je poměrně vágní a obecné. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů by rád požádal o objasnění (do té míry, do jaké příloha II specifikuje nebo rozšiřuje pravomoci 

Komise pro ochranu osobních údajů), zda jsou těmito pravomocemi vázány i ostatní orgány japonské 

vlády. 
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199. Na základě postupu uvedeného v příloze II Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že 

příslušné orgány veřejné moci v Japonsku musí spolupracovat s Komisí pro ochranu osobních údajů, 

„včetně toho, že jí poskytnou nezbytné informace a příslušné materiály, aby mohla vyhodnotit, zda 

shromažďování nebo následné použití osobních údajů proběhlo v souladu s platnými pravidly“. Je tedy 

důležité, aby bylo možné posoudit účinnost systému, znovu uvést pravomoci, které mají příslušné 

orgány, s nimiž Komise pro ochranu osobních údajů spolupracuje. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů má za to, že tyto pravomoci by nebyly rozšířeny prostřednictvím záruk uvedených v příloze II. 

200. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rovněž podotýká, že pokud dojde k porušení pravidel, 

„spolupráce dotčených orgánů veřejné moci s Komisí pro ochranu osobních údajů zahrnuje povinnost 

toto porušení napravit“, což výslovně zahrnuje vymazání údajů shromážděných v rozporu s platnými 

pravidly. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů má za to, že povinnosti příslušného orgánu 

pramení ze „spolupráce s Komisí pro ochranu osobních údajů“, nikoli z rozhodnutí Komise pro ochranu 

osobních údajů. 

201. Komise pro ochranu osobních údajů vyrozumí žadatele o „výsledku hodnocení, včetně případných 

přijatých nápravných opatření“. Komise bude také informovat žadatele o tom, že „může požadovat 

potvrzení výsledku od příslušného veřejného orgánu a informaci o tom, kterému orgánu bude tato 

žádost o potvrzení podána“. 

202. Komise pro ochranu osobních údajů se dále zavázala pomoci žadateli s podáváním dalších žalob podle 

japonského práva, nebude-li žadatel spokojen s výsledkem postupu. 

203. S ohledem na potřebu mít účinný mechanismus ochrany v zásadě rovnocenný standardům EU se 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nicméně ptá, zda má Komise pro ochranu osobních údajů 

jiné specifické pravomoci kromě hodnocení, zda shromažďování nebo následné použití osobních údajů 

proběhlo v souladu s platnými pravidly, a vyzývá příslušné orgány, aby použily své pravomoci a řešily 

stížnosti, které jim postupuje Komise pro ochranu osobních údajů. Pokud by Komise pro ochranu 

osobních údajů vystupovala pouze jako kontaktní místo pro fyzické osoby z EU, považoval by to 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů za nedostatečné pro zajištění účinného mechanismu 

ochrany v zásadě rovnocenného standardům EU. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů proto 

vyzývá Komisi, aby poskytla objasnění k otázkám uvedeným v této podkapitole, zejména k tomu, zda 

a jak tento mechanismus rozšiřuje povinnosti příslušných orgánů, jak jsou jím vázány a jak může 

Komise pro ochranu osobních údajů účinně zajistit dodržování pravidel, nikoli pouze vystupovat jako 

kontaktní místo pro fyzické osoby z EU. 

4.1.3.3 Soudní ochrana 

4.1.3.3.1 Mechanismus vyřizování kvazi stížností 

204. Takzvaný postup vyřizování kvazi stížností umožňuje podniknout kroky proti povinnému 

shromažďování údajů na základě soudního příkazu a dosáhnout tak odvolání nebo změny 

protiprávního zajištění. 

205. Tento postup předpokládá, že fyzická osoba si je vědoma toho, že jsou údaje zajišťovány. Evropský sbor 

pro ochranu osobních údajů však má za to, že subjekt údajů není o postupu pro shromažďování údajů 

na základě soudního příkazu informován. Stejně tak se domnívá, že dobrovolné poskytnutí údajů 

neznamená, že společnosti mají povinnost informovat subjekty údajů o žádostech, které přijaly a jimž 

vyhověly. Proto, ačkoli příloha II zdůrazňuje, že „tuto námitku lze vznést, aniž by fyzická osoba musela 

čekat na závěr případu“, se v praxi zdá, že až na výjimku soudních příkazů povolujících odposlechy, pro 
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něž se uvádí, že právo stanoví požadavek na oznámení80, bude tento způsob možné účinně uplatnit 

teprve tehdy, až se subjekt údajů dozví o shromažďování údajů prostřednictvím žaloby podané proti 

němu. 

4.1.3.3.2 Soudní zákaz 

206. Aby fyzická osoba dosáhla vymazání údajů shromážděných prostřednictvím trestního řízení 

(takzvaného soudního zákazu) nebo aby obdržela náhradu škody, může rovněž podat u soudu 

občanskoprávní žalobu. 

207. Pokud jde o náhradu škody, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že postup je 

omezen na situace, kdy státní zaměstnanec při plnění svých povinností neoprávněně a chybně 

(úmyslně nebo z nedbalosti) poškodil dotčenou fyzickou osobu. Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů se domnívá, že škoda zahrnuje také morální újmu. Není však blíže uvedeno, jak musí fyzická 

osoba prokázat, že újmu utrpěla. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nemohl posoudit 

judikaturu týkající se přiznání odškodnění, a proto nemůže posoudit, zda tento způsob poskytuje 

účinnou právní ochranu v případě škody. 

208. Pokud jde o „soudní zákaz“, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rovněž upozorňuje, že aby 

mohla fyzická osoba podat žádost, musí si být vědoma toho, že její údaje byly shromážděny a jsou stále 

uchovávány. Proto, vzhledem k omezeným právům na informace a přístupu fyzických osob k osobním 

údajům v kontextu vyšetřování trestných činů a trestních řízení, se účinnost tohoto postupu jeví také 

poměrně omezená. 

4.1.3.4 Celkové posouzení způsobů ochrany 

209. Po posouzení všech způsobů ochrany, které mají k dispozici fyzické osoby podle japonského práva 

i subjekty údajů v EU před Komisí pro ochranu osobních údajů, Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů vítá mechanismus řešení sporů ad hoc za účasti Komise pro ochranu osobních údajů. Pro subjekty 

údajů v EU má přidanou hodnotu zejména v tom, že jim umožňuje pochopit, které způsoby mají 

k dispozici, aby dosáhly ochrany nebo odškodnění a aby mohly předložit své žádosti podle platných 

procedurálních požadavků podle japonského práva. Je však zapotřebí další objasnění, zejména k tomu, 

zda a jak tento mechanismus rozšiřuje povinnosti příslušných orgánů, jak jsou jím vázány a jak může 

Komise pro ochranu osobních údajů účinně zajistit jeho dodržování, aby tento nový mechanismus 

zajišťoval účinnou ochranu. 

210. Z tohoto posouzení vyplývá, že žádný mechanismus ochrany v japonském právu neumožňuje 

subjektům údajů, které nejsou oběťmi, podezřelými nebo obviněnými v kontextu trestního řízení, 

přístup k údajům, jejich opravu ani vymazání, například nápravu protiprávního shromažďování nebo 

uchovávání jejich údajů. Vyplývá z něj rovněž, že všechny mechanismy a postupy ochrany 

a odškodnění, které jsou k dispozici podle japonského práva pro oběti, podezřelé nebo obviněné 

osoby, předpokládají znalost toho, že dochází ke shromažďování údajů, což se zdá v praxi omezené, 

protože tyto osoby mají k dispozici omezená práva na přístup a informace. Navíc se zdá, že bude 

nezbytné další objasnění toho, jak prokázat protiprávní chování ze strany úřadů, zejména zda toto 

chování zahrnuje protiprávní zpracování osobních údajů nebo škodu, kterou utrpěla fyzická osoba. 

211. Proto, bez další dokumentace a prvků, má Evropský sbor pro ochranu osobních údajů obavy, zda je 

ochrana podle japonského práva a podle návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně dostatečně účinná 

v porovnání se standardy práva EU. 

                                                           
80 Na straně 33 návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně je zmíněn článek 23 zákona o odposleších. Evropský 
sbor pro ochranu osobních údajů však tento text neobdržel, a proto nemůže posoudit, do jaké míry platí 
povinnost oznámení a ve kterých případech může být omezena. 
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4.2 Přístup pro účely národní bezpečnosti 

4.2.1 Oblast působnosti dohledu 
212. V návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně je kapitola o „přístupu a použití ze strany japonských 

orgánů veřejné moci pro účely národní bezpečnosti“ uvedena obecným prohlášením, v souladu se 

zárukou poskytnutou japonskou vládou v příloze II, podle kterého žádný japonský zákon nestanoví, 

a tudíž nepovoluje „povinné žádosti o informace, tedy ‚správní odposlech‘ mimo vyšetřování trestných 

činů“. Na závěr je uvedeno, že „z důvodu národní bezpečnosti mohou být informace získány pouze 

z informačního zdroje, který je volně přístupný pro kohokoli, nebo formou dobrovolného poskytnutí 

údajů. To vylučuje jakoukoli tajnou činnost dohledu v této oblasti. Podniky, které obdrží žádost 

o dobrovolnou spolupráci (ve formě poskytnutí elektronických údajů) nejsou ze zákona povinny tyto 

údaje poskytnout“.81 

213. V rámci těchto omezení jsou uvedeny čtyři vládní subjekty, které mají pravomoc shromažďovat 

elektronické informace držené japonskými podniky z důvodu národní bezpečnosti. Pokud jde 

o ministerstvo obrany, které je jedním z těchto čtyř subjektů, uvádí se, že „má pravomoc shromažďovat 

(elektronické) informace pouze prostřednictvím dobrovolného poskytnutí údajů“.82 

214. V souvislosti se svým posouzením obecného nastavení shromažďování údajů pro účely národní 

bezpečnosti by Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rád připomenul první ze čtyř takzvaných 

„základních záruk“, podle které „by zpracování mělo být založeno na jasných, přesných a přístupných 

pravidlech“83. Konkrétněji je Evropský soud pro lidská práva velmi přesný v tom, že programy dohledu 

jsou „v souladu se zákonem“ pouze tehdy, pokud opatření dohledu „mají nějaký základ ve 

vnitrostátním právu“. Soud objasnil, že slučitelnost s právními normami vyžaduje, aby právo povolující 

opatření bylo přístupné a předvídatelné z hlediska jeho účinků. S odvoláním na riziko svévolnosti soud 

požadoval „jasná, podrobná pravidla pro tajná opatření dohledu“; „dostatečně jasná, aby poskytovala 

občanům odpovídající představy o okolnostech a podmínkách, za nichž jsou orgány veřejné moci 

zmocněny se k takovému opatření uchýlit“.84 

215. Při uplatňování těchto základních záruk na japonský právní systém si je Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů vědom nejen toho, že v záležitostech národní bezpečnosti mají státy široký prostor pro 

uvážení, jak uznal Evropský soud pro lidská práva. Pravomoci v otázkách národní bezpečnosti rovněž 

odrážejí historické zkušenosti národů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů proto chápe, že, jak 

zdůrazňuje japonská vláda, po druhé světové válce měly japonské národní zpravodajské agentury 

omezenější pravomoci než v jiných státech. 

216. Podle výkladu Evropského sboru pro ochranu osobních údajů návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně 

v souladu se zárukou japonské vlády navrhuje, aby japonské vládní subjekty nepoužívaly programy, 

které strategicky monitorují nebo široce sledují (internetovou) komunikaci. Jak bylo zmíněno výše, 

japonská vláda poskytla záruku v dopise podepsaném ministrem spravedlnosti, v němž je uvedeno, že 

„z důvodu národní bezpečnosti mohou být informace získány pouze z informačního zdroje, který je 

volně přístupný nebo formou dobrovolného poskytnutí údajů.“ 

217. Pokud jde o právní základ ministerstva obrany, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, 

že návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně obsahuje obecné informace o jeho pravomocích a cituje 

                                                           
81 Odstavec 151 rozhodnutí o odpovídající ochraně. 
82 Odstavec 153 rozhodnutí o odpovídající ochraně. 
83 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, WP 237: Pracovní dokument 01/2016 o odůvodnění porušování 
základních práv na soukromí a ochranu osobních údajů prostřednictvím opatření dohledu při předávání osobních 
údajů (základní evropské záruky). 
84 Viz např. Big Brother Watch a další versus Spojené království, bod 305. 
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jeho poslání „provádět tyto záležitosti v souvislosti s cílem zajistit národní mír a nezávislost 

a bezpečnost národa“. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů však neobdržel anglický překlad 

tohoto právního základu. 

218. Současně si je Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vědom zpráv zveřejněných v různých 

médiích, podle kterých programy dohledu vede odbor signálového zpravodajství japonského 

ministerstva obrany85. Ve zprávě se rovněž tvrdí, že japonské ministerstvo obrany, ačkoli odmítlo 

projednávat specifika zprávy, „potvrdilo, že Japonsko má ‚v zemi kanceláře‘, které zachycují 

komunikaci“ a že „se zaměřují na vojenskou činnost a ‚kybernetické hrozby‘ a neshromažďují 

informace o široké veřejnosti“. Další prohlášení (že ministerstvo obrany neshromažďuje informace 

o široké veřejnosti) je součástí ujištění japonské vlády. 

219. Platí, že japonská vláda zopakovala v dopise podepsaném ministrem spravedlnosti, že ministerstvo 

obrany neshromažďuje informace o široké veřejnosti. 

220. Není úkolem Evropského sboru pro ochranu osobních údajů provádět obecné posuzování možných 

dohledových schopností japonské vlády. Tyto činnosti jsou důležité pouze pro posouzení, zda jsou 

relevantní pro předávání osobních údajů mezi EU a Japonskem. V této souvislosti by Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů rád znovu potvrdil svůj postoj přijatý již jeho předchůdcem, když byl požádán 

o stanovisko k systému EU – USA na ochranu soukromí. V rámci svého stanoviska k systému na ochranu 

soukromí pracovní skupina zřízená podle článku 29 zahrnula do své analýzy pravomoci a omezení USA, 

pokud jde o provádění dohledu nad údaji „na cestě“ do USA86. Při použití téhož standardu pro 

rozhodnutí o odpovídající ochraně u Japonska má Evropský sbor pro ochranu osobních údajů za to, že 

informace o pravomocích japonských orgánů ke sledování údajů „na cestě“ do Japonska jsou 

relevantní. Pokud by tyto dohledové pravomoci existovaly, také rozhodnutí ve věci Big Brother Watch 

přijaté Evropským soudem pro lidská práva naznačuje, že by tyto pravomoci musely být regulovány 

v souladu se standardy vytvořenými Evropskou úmluvou o lidských právech. 

221. V důsledku toho, pokud se odposlech omezoval na „pomoc při vojenské akci“, nemusí být relevantní 

pro posouzení rozhodnutí o odpovídající ochraně. Proto je pro Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů důležité, aby obdržel objasnění k opatřením dohledu ze strany japonských vládních subjektů. 

V tomto ohledu by bylo toto objasnění vítané, aby se určilo, zda by údaje, u nichž dochází k předání 

podle tohoto rámce pro odpovídající ochranu, mohly být předmětem přístupu z důvodů národní 

bezpečnosti ze strany japonských příslušných orgánů v této oblasti. 

4.2.2 Dobrovolné poskytnutí údajů v případě národní bezpečnosti 
222. Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně uvádí, že právo shromažďovat (elektronické) informace 

formou dobrovolného poskytnutí údajů mají pouze čtyři vládní subjekty. Podle návrhu rozhodnutí 

a přílohy II existují některá omezení na základě zákonných důvodů, což znamená, že shromažďování 

údajů je omezeno na případy, kdy je to nutné pro výkon úkolů danými subjekty. 

                                                           
85 V květnu 2018 on-line zpravodajská publikace „The Intercept“ zveřejnila zprávu nazvanou „Neznámý příběh 
tajné japonské špionážní agentury“. 
86 Viz WP 255, systém EU–USA na ochranu soukromí – první výroční společný přezkum, přijatý dne 28. listopadu 
2017, s. 16: „Pracovní skupina zřízená podle článku 29 je toho názoru, že analýza zákonů třetí země, u které se 
zvažuje odpovídající ochrana, by se neměla omezovat na právo a praxi umožňující dohled v rámci fyzických hranic 
dané země, ale měla by také zahrnovat analýzu právního základu v právu dané třetí země, který umožňuje 
vykonávat dohled mimo jeho území, pokud jde o údaje EU. Jak již bylo zdůrazněno v předchozím stanovisku, 
„mělo by být jasné, že zásady systému na ochranu soukromí se budou uplatňovat od okamžiku, kdy dojde 
k předání údajů, což znamená včetně toho, kdy jsou údaje ‚na cestě‘ do dané země.“ 



 

40 
 

223. V oblasti trestního práva, jak uvádí oddíl o vymáhání práva, je dobrovolné poskytnutí údajů přípustné 

pouze v rámci vyšetřování trestného činu, a tedy předpokládá konkrétní podezření z trestného činu, 

který již byl spáchán. Vyšetřování v oblasti národní bezpečnosti se liší od vyšetřování v oblasti 

vymáhání práva. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů si uvědomuje, že podle přílohy II platí 

ústřední zásady „nezbytnosti vyšetřování“ a „vhodnosti metody“ podobně v oblasti národní 

bezpečnosti a musí se dodržovat při vhodném zohlednění specifických okolností každého případu87. 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů lituje, že uplatňování není dále objasněno, a to ani formou 

dalších odkazů na judikaturu. Konstatuje nicméně, že použití tohoto postupu musí být přiměřené nebo 

nezbytné. 

224. Podle návrhu rozhodnutí, pokud byly shromážděny („získány“) osobní údaje, řídí se nakládání s nimi 

zákonem o ochraně osobních údajů držených správními orgány, přičemž výjimkou je prefekturní 

policie88. Příloha II uvádí, že nakládání s osobními údaji ze strany prefekturní policie se řídí 

prefekturními vyhláškami, které stanoví zásady ochrany osobních údajů a práva a povinnosti 

rovnocenné se zákonem o ochraně osobních údajů držených správními orgány89. Protože nejsou 

k dispozici žádné anglické překlady těchto vyhlášek, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nemůže 

posoudit, zda jsou zásady rovnocenné se zásadami uvedeného zákona. 

225. Pokud jde o ostatní poznámky k dobrovolnému poskytnutí údajů, je odkaz uveden v oddíle o vymáhání 

práva. 

4.2.3 Dohled 

4.2.3.1 Obecné informace 

226. Čtyřmi vládními subjekty, které jsou zmocněny shromažďovat z důvodů národní bezpečnosti 

elektronické informace držené japonskými podniky, jsou: i) Vládní zpravodajský a výzkumný úřad; 

ii) Ministerstvo obrany; iii) policie (Národní policejní agentura (NPA)90 i prefekturní policie) 

a iv) Veřejná bezpečnostní zpravodajská agentura. 

227. Podle návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně tyto vládní subjekty podléhají několika vrstvám 

dohledu ze tří úrovní vlády91. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že dohledový 

mechanismus existuje v rámci legislativní vrstvy (japonský parlament) a výkonné vrstvy (Úřad 

generálního inspektora pro dodržování právních předpisů (IGO), prefekturní komise pro veřejnou 

bezpečnost a komise pro vyšetřování veřejné bezpečnosti). Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

zdůrazňuje, že Komise by měla objasnit soudní dohled (ex-officio / záruka C WP 237; k ochraně existuje 

samostatná kapitola v návrhu rozhodnutí a zvláštní záruka v dokumentu WP 237) nad výše uvedenými 

vládními orgány, protože není jasné, zda existuje takový soudní dohled v oblasti shromažďování 

osobních údajů pro účely národní bezpečnosti bez donucovacích prostředků. 

4.2.3.2 Dohled ze strany japonského parlamentu 

228. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že japonský parlament může vést vyšetřování ve 

vztahu k činnostem orgánů veřejné moci, a proto i u všech výše uvedených vládních subjektů. 

Parlament může navíc také vyžadovat předložení dokumentů a výpovědi svědků (článek 62 japonské 

ústavy, článek 104 zákona o parlamentu). Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rovněž 

                                                           
87 Viz příloha II, s. 23. 
88 Odstavce 118 a 157 rozhodnutí o odpovídající ochraně. 
89 Viz příloha II, s. 3. 
90 Podle získaných informací je však hlavní úlohou Národní policejní agentury koordinovat vyšetřování vedené 

různými odděleními prefekturní policie a její aktivity v oblasti shromažďování údajů se omezují na výměny 
se zahraničními orgány. 

91 Viz příloha II, s. 39. 
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poznamenává, že podle článků 74 a 75 zákona o parlamentu mohou poslanci klást písemné dotazy 

vládě, které mohou vést k odpovědi vlády (článek 75 zákona o parlamentu). Je také třeba poznamenat, 

že existují specifické oznamovací povinnosti, například pro Veřejnou bezpečnostní zpravodajskou 

agenturu (článek 36 zákona o prevenci rozvratné činnosti / článek 31 zákona o kontrole organizací, 

které spáchaly činy masových vražd bez rozlišení,), a to formou výroční zprávy parlamentu. Tuto zprávu 

však Evropský sbor pro ochranu osobních údajů neobdržel. 

4.2.3.3 Dohled ze strany Úřadu generálního inspektora pro dodržování právních předpisů (IGO) 

229. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že existuje orgán dohledu pro ministerstvo 

obrany, zvaný IGO. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů neobdržel zákon o zřízení ministerstva 

obrany, ale pouze informace uvedené v příloze II návrhu rozhodnutí. Podle přílohy II je úřad IGO 

nezávislým úřadem v rámci ministerstva obrany, který je pod přímým dohledem ministra obrany podle 

článku 29 zákona o zřízení ministerstva obrany. Úřad IGO má právo vykonávat kontroly dodržování 

zákonů a předpisů úředníky ministerstva obrany (takzvané kontroly obrany), v rámci celého 

ministerstva, včetně sil domobrany. 

230. Podle přílohy II vykonává úřad IGO své povinnosti nezávisle na operačních odděleních ministerstva 

obrany. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů podotýká, že úřad IGO je interní orgán dohledu. 

231. Kontroly vedou ke zjištěním, přičemž jejich záměrem je zajistit dodržování předpisů, konkrétně 

opatření, která jsou přímo hlášena ministru obrany. Na základě zprávy úřadu IGO může ministr obrany 

vydat příkazy k provedení opatření nutných k nápravě situace. Náměstek ministra obrany odpovídá za 

provádění těchto opatření a musí podávat ministru obrany zprávu o stavu tohoto provádění. 

232. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá v rámci analýzy přílohy II, aniž by obdržel právní 

ustanovení (zákon o zřízení ministerstva obrany) k těmto záležitostem, možnost nařizování nezbytných 

opatření v oblasti dodržování předpisů s cílem napravit danou situaci. Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů však vznáší pochybnosti ohledně nezávislosti úřadu IGO, protože jde o úřad v rámci 

ministerstva obrany a pod přímým dohledem ministra obrany podle přílohy II (podle dokumentu 

WP 237 „funkční nezávislost sama o sobě nestačí k ochraně daného dozorového úřadu před všemi 

vnějšími vlivy“). 

233. V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a dokumentem WP 237 a na základě 

přezkoumání přílohy II může generální inspektor požádat o zprávy z dotčeného úřadu (dokumenty, 

místa, vysvětlení). Evropský sbor pro ochranu osobních údajů považuje za nezbytné objasnění k tomu, 

zda jsou dotčené úřady povinny se řídit těmito žádostmi a zda k vyžádaným dokumentům patří 

uzavřené materiály, jak uvádí dokument WP 237. 

234. Ačkoli Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá, že v čele úřadu IGO stojí velmi vysocí právní 

odborníci (bývalý vrchní státní zástupce), je nezbytné objasnění způsobu jmenování tohoto orgánu 

dohledu. 

4.2.3.4 Dohled ze strany komise pro vyšetřování veřejné bezpečnosti 

235. Podle přílohy II (strana 25) provádí Veřejná bezpečnostní zpravodajská agentura pravidelné a zvláštní 

kontroly fungování svých jednotlivých úřadů a kanceláří (Zpravodajský úřad pro veřejnou bezpečnost, 

zpravodajské kanceláře a pobočky pro veřejnou bezpečnost atd.). Pro účely pravidelné kontroly je jako 

inspektor jmenován zástupce generálního ředitele nebo ředitel. Tyto kontroly by se měly týkat také 

správy osobních údajů. 

236. Podle 163. bodu odůvodnění návrhu rozhodnutí působí komise pro vyšetřování veřejné bezpečnosti 

jako nezávislý ex ante orgán dohledu pro Veřejnou bezpečnostní zpravodajskou agenturu, pokud jde 
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o záležitosti týkající se zákona o kontrole organizací, které spáchaly činy masových vražd bez rozlišení,92 

a zákona o prevenci rozvratné činnosti93, což Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá. 

237. Ačkoli internetové stránky japonského ministerstva spravedlnosti obsahují určité informace94, nemůže 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů pečlivě dále posoudit nezávislost komise pro vyšetřování 

veřejné bezpečnosti, protože neobdržel zákon o zřízení komise pro vyšetřování veřejné bezpečnosti95 

a pravidla komise pro vyšetřování veřejné bezpečnosti96. 

4.2.3.5 Dohled ze strany Národní komise pro veřejnou bezpečnost, prefekturních komisí pro 

veřejnou bezpečnost a podle zákona o ochraně osobních údajů držených správními orgány 

(výkonný dohled) 

238. Viz 3.1.2.2.1 (Národní komise pro veřejnou bezpečnost), 3.1.2.2.2. (prefekturní komise pro veřejnou 

bezpečnost) a 3.1.2.2.4. (výkonný dohled). 

4.2.3.6 Dohled ze strany Komise pro ochranu osobních údajů 

239. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vyzývá Komisi, aby buď zmínila ve 164. bodě odůvodnění, 

že Komise pro ochranu osobních údajů není orgánem dohledu pro výše uvedené vládní subjekty a že 

je pouze kompetentní k ochraně v případě fyzických osob, nebo aby přesunula pasáž ve 164. bodě 

odůvodnění o Komisi pro ochranu osobních údajů do oddílu „individuální ochrana“. 

4.2.4 Mechanismus ochrany 
240. Pokud jde o analýzu nově dojednaného mechanismu ochrany, je odkaz uveden v oddíle o vymáhání 

práva. 

241. Stojí rovněž za připomenutí, že japonské právo uvádí specifický způsob ochrany pro fyzické osoby, který 

je k dispozici v oblasti národní bezpečnosti. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů má za to, že 

všechny fyzické osoby, včetně fyzických osob z EU, mohou obecně požadovat zveřejnění, opravu 

(včetně vymazání) nebo ukončení používání údajů ze strany správních orgánů, a to také, pokud jsou 

údaje zpracovávány pro účely národní bezpečnosti. V případě, že je tato žádost „zamítnuta z důvodu, 

že příslušný údaj je považován za nezveřejnitelný”, může být podáno odvolání kvůli přezkumu a je 

nutno konzultovat „Výbor pro kontrolu zveřejňování informací a ochranu osobních údajů“. Výbor tvoří 

členové jmenovaní předsedou vlády se souhlasem obou komor parlamentu. Členové výboru mají 

vyšetřovací pravomoci. Výbor na závěr vydá písemnou zprávu pro dotčenou fyzickou osobu, která není 

právně závazná, ale téměř vždy je dodržována97. Podle přílohy II pouze u 2 z 2 000 případů přijal správní 

orgán rozhodnutí, které se lišilo od závěru výboru.98 

                                                           
92 Zákon o kontrole organizací, které spáchaly činy 
masových vražd bez rozlišení (zákon č. 147 ze dne 7. prosince 1999). 
93 Zákon o prevenci rozvratné činnosti (zákon č. 240 ze dne 21. července 1952). 
94 Viz http://www.moj.go.jp/ENGLISH/MEOM/meom-01.html (září 2018): orgán působící mimo ministerstvo „je 
tvořen předsedou a šesti členy. Jsou vybíráni mezi osobami s dobrým charakterem, které jsou schopny činit 
spravedlivé soudy o kontrole organizací, a osobami, které mají bohaté znalosti a praxi v oblasti práva 
i společnosti. Jsou jmenováni předsedou vlády a musí být schváleni oběma komorami parlamentu. Pokud jde 
o uplatňování předchozích uvedených zákonů (zákona o prevenci rozvratné činnosti / zákona o kontrole 
organizací, které spáchaly činy masových vražd bez rozlišení), vykonávají členové své povinnosti poměrně 
nezávisle, bez řízení nebo dohledu předsedy vlády nebo ministra spravedlnosti.“ 
95 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=613 (září 2018). 
96 Článek 28 zákona o kontrole organizací, které spáchaly činy masových vražd bez rozlišení. 
97 Viz příloha II, s. 25, 26. Zákon o zřízení Výboru pro kontrolu zveřejňování informací a ochranu osobních údajů, 
články 4, 9 a 11. 
98 Příloha II, poznámka pod čarou 35. 

http://www.moj.go.jp/ENGLISH/MEOM/meom-01.html
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=613
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242. Zdá se, že z uvedeného vysvětlení vyplývá, že přezkum není k dispozici, pokud mohou být údaje 

„zveřejněny“, ale fyzická osoba není s výsledkem spokojena. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

bere na vědomí tento způsob ochrany, ale rád by požádal o další objasnění druhého aspektu, který by 

výrazně omezil oblast působnosti. 

 

 

 

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

předsedkyně 

(Andrea Jelinek) 

 


