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Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
s ohledem na článek 40, čl. 70 odst. 1 písm. n) a čl. 70 odst. 1 písm. u) 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 na přílohu XI a protokol 37 k této dohodě ve znění rozhodnutí
Smíšeného výboru EHP č. 154/2018 ze dne 6. července 2018,
s ohledem na články 3 a 22 svého jednacího řádu,

PŘIJAL TENTO DOKUMENT

1 ÚVOD
1.

Pokyny č. 1/2019 týkající se kodexů chování a subjektů pro monitorování (dále jen „pokyny“) obsahují
v oddíle 8 postup pro předkládání nadnárodních kodexů.1

2.

V tomto ohledu je pro tento návrh neformálního postupu týkajícího se přípravy neformálních zasedání
o kodexech chování důležitý oddíl 8.5 pokynů („Příprava na předložení sboru“), a zejména bod 54, který
stanoví, že „[před předložením sboru lze] jakékoli významné otázky přednést příslušné podskupině
sboru k diskusi“.

3.

Pokyny předpokládají možnost projednat významné otázky „v příslušné odborné podskupině“ před
předložením záležitosti sboru, pokud po připomínkách, které obdržely všechny ostatní dozorové úřady,
přetrvávají otázky. Z procesního hlediska se však diskuse v odborné podskupině o dokumentu, který
nebyl sboru EDPB formálně předložen, nejeví jako vhodná. Fáze neformální spolupráce probíhá před
formálním postupem ve sboru EDPB. Součástí formálního postupu jsou diskuse v příslušné odborné
podskupině.

4.

Cílem níže navrženého neformálního postupu je rozvinout procesní aspekty oddílu 8.5 pokynů 1/2019
a stanovit nejvhodnější fórum pro diskuse o kodexech chování, které ještě nebyly předloženy sboru
EDPB. V souladu s čl. 70 odst. 1 písm. u) obecného nařízení o ochraně osobních údajů sbor podporuje
spolupráci a účinnou dvoustrannou a mnohostrannou výměnu informací a osvědčených postupů mezi
dozorovými úřady. Za tímto účelem je cílem tohoto postupu usnadnit tuto spolupráci mezi dozorovými
úřady před zahájením formálního postupu podle článku 64 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů.

5.

Proto budou „zasedání týkající se kodexů“ rozpracovaná v tomto dokumentu probíhat mimo formální
působnost sboru EDPB.

Viz pokyny č. 1/2019 na adrese:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_cs.pdf.
1

Přijato

3

2 POSTUP PRO ZASEDÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE KODEXŮ CHOVÁNÍ
2.1 Cíl zasedání týkajících se kodexů
6.

Jak je uvedeno v článku 40 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dozorové úřady a sbor
podporují vypracování kodexů chování. Doba potřebná k vypracování kodexu chování, který bude pro
zapojené dozorové úřady a sbor uspokojivý, může mít pro některé držitele kodexů odrazující účinek.
Zároveň musí být při vypracování a schvalování kodexů chování dodržena jednotnost. Proto je
nezbytné, aby dozorové úřady prodiskutovaly zbývající otázky.

7.

Cíle zasedání by proto měly být jasné. Stanovení cíle zasedání je důležité nejen pro zacílenou orientaci
diskusí, ale také s ohledem na komunikaci s držiteli kodexů.

8.

Obecným cílem je vystupovat vůči žadateli jednotně. Za tímto účelem by se „zasedání týkající se
kodexů“ měla zabývat zbývajícími otázkami, které nebyly vyřešeny během předchozí fáze neformální
spolupráce, s cílem dosáhnout shody ohledně toho, co je třeba od žadatelů požadovat. Stručně řečeno,
cílem zasedání je prodiskutovat a nalézt shodu ohledně norem a očekávání, pokud jde o kodexy
chování.

9.

Vzhledem k tomu a k dopadu, který mohou mít diskuse a dosažené dohody na budoucí kodexy chování,
se očekává, že se zasedání týkajících se kodexů zúčastní všechny dozorové úřady. Další podrobnosti
o dohodách, jichž je dosaženo na zasedáních týkajících se kodexů, naleznete v oddíle 2.3.2 níže.

2.2 Povaha zasedání týkajících se kodexů
10.

Zasedání týkající se kodexů jsou součástí fáze neformální spolupráce a mají se před zahájením formální
fáze zabývat všemi zbývajícími otázkami, které mohou vyvstat poté, co dozorové úřady a sekretariát
EDPB zaslaly své připomínky.

11.

Zasedání týkající se kodexů nejsou povinná. Příslušný dozorový úřad se může rozhodnout zahájit
formální postup za účelem získání stanoviska sboru EDPB, aniž by kodex předložil k diskusi na zasedání
týkajícím se kodexů. Bylo by však věcí osvědčeného postupu předložit kodex k diskusi na zasedání
týkajícím se kodexů, neboť by to usnadnilo hladké přijetí stanoviska sborem EDPB.

12.

V tomto duchu by měly příslušné dozorové úřady místo sdílení kodexu pouze s dotčenými dozorovými
úřady, jak je uvedeno v bodě 54 pokynů, sdílet návrh kodexu se všemi dozorovými úřady, které by měly
mít alespoň 30 dnů na to, aby příslušnému dozorovému úřadu zaslaly své připomínky a zpětnou vazbu
(viz vývojový diagram níže).

13.

V každém případě, pokud má příslušný dozorový úřad v úmyslu předložit návrh rozhodnutí k vyjádření
stanoviska sboru, postupuje v souladu s ustanoveními uvedenými v oddíle 5 tohoto postupu.

2.3 Formát zasedání týkajícího se kodexů
2.3.1 Formální aspekty
14.

Zasedání se budou konat mimo působnost sboru EDPB. Nejedná se tedy o formální zasedání odborné
podskupiny.

15.

Zahrnuje toto:
1) Na rozdíl od odborných podskupin zasedání nemají formálního koordinátora.
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a. Příslušný dozorový úřad je odpovědný za to, že naváže včas kontakt s koordinátory CEH a že
jim bude poskytovat nezbytné informace, včetně náležitého načasování diskuse.
b. Koordinátor CEH pomáhá členům při vytváření programu „zasedání týkajícího se kodexů“ na
základě informací poskytnutých dozorovými úřady. Program zasedání bude obsahovat seznam
kodexů, které budou prodiskutovány.
c. Zasedání nepředsedá koordinátor CEH. Příslušný dozorový úřad pro každý kodex předsedá
zasedání k diskusi o tomto kodexu.
i. Příslušný dozorový úřad by měl nejméně týden před zasedáním týkajícím se kodexů
sdílet: 1) aktualizovanou verzi kodexu (v příslušných případech), která se zabývá
některými obdrženými připomínkami, a 2) seznam připomínek, které dosud nebyly
zaslány držiteli kodexu, protože příslušný dozorový úřad se domnívá, že je nutná
diskuse.
ii. Příslušný dozorový úřad může uvést otázky a problémy, které jsou pro příslušný
dozorový úřad relevantnější a které budou poprvé řešeny během zasedání. Jakmile
budou řešena témata určená příslušným dozorovým úřadem, mohou účastníci vznést
jakékoli další body k diskusi.
2) Narozdíl od odborných podskupin není povinné vypracovávat zápisy ze zasedání. Příslušný
dozorový úřad a sekretariát EDPB však vypracují shrnutí hlavních dojednání (viz oddíl 2.3.2).
a. Každý příslušný dozorový úřad by měl být odpovědný za sledování připomínek a diskusí
týkajících se kodexů předložených příslušným dozorovým úřadem.
3) Účastníci jsou zaměstnanci dozorových úřadů. Zasedání se bude rovněž účastnit sekretariát EDPB
(viz oddíl 2.3.4). Příslušný dozorový úřad může k účasti na zasedáních, na nichž bude projednáván
kodex předložený příslušným dozorovým úřadem, rovněž pozvat Evropskou komisi, a to s ohledem
na její úlohu podle čl. 40 odst. 8, čl. 40 odst. 9 a čl. 40 odst. 10 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, pokud jde o nadnárodní kodexy.

2.3.2 Dohody a shoda během zasedání týkajících se kodexů
16.

Příslušný dozorový úřad a sekretariát EDPB budou spolupracovat na přípravě shrnutí hlavních dohod
dosažených během zasedání týkajících se kodexů. Shrnutí bude předáno odborné podskupině CEH.

17.

Členové odborné podskupiny CEH mohou jednat o dosažených dohodách. Pokud dohoda obsahuje
prvky, které mohou mít podstatný dopad na posouzení budoucích kodexů chování, může odborná
podskupina CEH po diskusi na úrovni odborných podskupin rozhodnout, že záležitost předloží
plenárnímu zasedání, aby vydalo pokyny nebo záležitost schválilo. Kromě toho může být na základě
diskusí během zasedání týkajících se kodexů nezbytné dosáhnout dohody ohledně podstatných prvků
kodexů chování. V těchto případech mohou být konkrétní otázky předloženy k diskusi na zasedání
odborné podskupiny CEH a v konečném důsledku a v případě potřeby plenárnímu zasedání
k rozhodnutí.

2.3.3 Periodicita zasedání týkajících se kodexů
18.

Periodicita zasedání bude záviset na kodexech, které jsou v určitém okamžiku připraveny k diskusi.
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19.

Příslušný dozorový úřad by měl spolupracovat se sekretariátem EDPB (a v případě potřeby
s dozorovými úřady, které provádějí společně hodnocení) a nalézt vhodný čas pro zasedání. Oznámení
o čase a místě zasedání by mělo být zasláno všem dozorovým úřadům co nejdříve a nejméně 20 dnů
před zasedáním, pokud se koná na dálku. U osobních zasedání je minimální doba pro informování
dozorových orgánů 40 dnů a tato zasedání by měla být uspořádána v návaznosti na zasedání odborné
podskupiny CEH.

20.

Organizaci zasedání by mohlo usnadnit vytvoření „schématu pro návaznou kontrolu“, v němž dozorové
úřady doplní příslušné informace týkající se nadcházejících kodexů. Kromě toho může být v zájmu
usnadnění výměny informací vytvořen zvláštní distribuční seznam obsahující pouze dozorové úřady.

21.

Počet zasedání věnovaných jednotlivým kodexům bude záviset na diskusích a případné potřebě
zabývat se zbývajícími otázkami. S přihlédnutím k názorům ostatních dozorových úřadů příslušný
dozorový úřad posoudí a rozhodne, zda je třeba uspořádat více zasedání týkajících se konkrétního
kodexu.

2.3.4 Úloha sekretariátu EDPB
22.

Vzhledem k tomu, že se zasedání konají mimo rámec formální působnosti EDPB, sekretariát se
formálně nezapojuje.

23.

Z praktických důvodů však:
1) Sekretariát EDPB usnadňuje výměnu tím, že poskytuje logistickou podporu (např. zasedací
místnost, sdílenou platformu atd.).
2) Jakmile příslušný dozorový úřad rozešle návrh kodexu k připomínkám všem dozorovým úřadům,
sekretariát EDPB bude rovněž moci zaslat připomínky, které může kterýkoli dozorový úřad
zohlednit. Cílem je pokročit v případných připomínkách, které mohou vyvstat v pozdější fázi,
jakmile bude zahájen formální postup. Včasné zapojení sekretariátu EDPB by usnadnilo
posouzení a přispělo by k dosažení hladší formální fáze.

2.4 Co se stane po zasedáních týkajících se kodexů
24.

Je-li nezbytné kodex změnit, obrátí se příslušný dozorový úřad na žadatele s žádostí o provedení
odsouhlasených změn.

25.

Jakmile jsou změny provedeny, může příslušný dozorový úřad všem dozorovým úřadům a sekretariátu
EDPB rozeslat nové znění kodexu jako čistou verzi a jako verzi se sledováním změn s cílem získat
zpětnou vazbu ohledně toho, zda jsou změny dostatečné. Lhůta pro to může být poměrně krátká (např.
dva týdny). Pokud se příslušný dozorový úřad domnívá, že otázky vznesené během fáze neformální
spolupráce byly vyřešeny, může rozhodnout o zahájení formálního postupu.

2.5 Předložení sboru
26.

Před předložením návrhu rozhodnutí o schválení kodexu chování sboru by měl příslušný dozorový úřad
nalézt spoluzpravodaje, kteří by byli společně se sekretariátem EDPB součástí přípravného týmu.
Těmito spoluzpravodaji by měl být alespoň: 1) jeden dozorový úřad, který se účastnil fáze spolupráce
jako spoluhodnotitel, a 2) neutrální dozorový úřad, který nevystupoval jako spoluhodnotitel.
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27.

Podání nebudou formálně sdílena, dokud nebude vytvořen tým zpravodajů složený alespoň ze
sekretariátu EDPB, dozorového úřadu, který byl spoluhodnotitelem, a neutrálního dozorového úřadu.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
předsedkyně
(Andrea Jelinek)
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PŘÍLOHA: VÝVOJOVÝ DIAGRAM – ODDÍL 8 – POKYNY Č. 01/2019

Krok 1
Oddíl 8.2, bod 50 pokynů – Příslušný dozorový úřad přezkoumává verzi „V0“ kodexu a sdílí
své připomínky s držitelem kodexu.

Krok 2
Oddíl 8.3, bod 51 pokynů – Pokud má příslušný dozorový úřad za to, že držitel kodexu vzal
připomínky učiněné v kroku 1 v úvahu, sdílí verzi „V1“ kodexu se spoluhodnotiteli.

Krok 3
Oddíl 8.3, bod 51 pokynů – Společné hodnocení „verze V1 kodexu“ spoluhodnotiteli

30 dnů
Příslušný dozorový úřad sdílí připomínky příslušných spoluhodnotitelů s držitelem
kodexu.

Krok 4
Oddíl 8.5, bod 54 pokynů – Pokud se příslušný dozorový úřad domnívá, že připomínky
uvedené v kroku 3 byly zohledněny, sdílí verzi „V2“ kodexu se všemi dotčenými
dozorovými úřady a všemi ostatními dozorovými úřady.
Přezkum „verze V2 kodexu“ všemi dozorovými úřady a sekretariátem EDPB

30 dnů
Příslušný dozorový úřad sdílí příslušné připomínky s držitelem kodexu.

Krok 5

Přijato

8

(Příslušný dozorový úřad obdrží od držitele kodexu aktualizovaný kodex [V3].)

Pokud z obdržených připomínek nebo z verze V3 kodexu příslušný dozorový úřad zjistí, které
otázky je třeba projednat, uspořádá zasedání týkající se kodexů.

Krok 6
Příslušný dozorový úřad zorganizuje zasedání týkající se kodexů. Informace 20/40 dnů předem

Příslušný dozorový úřad sdílí verzi V3 kodexu (v příslušných případech) a připomínky, které je třeba
dále prodiskutovat, aby mohly být projednány na zasedání týkajícím se kodexů.

Nejméně 1 týden před
zasedáním týkajícím se
kodexů
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