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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zabezpečení svobodného a spravedlivého
průběhu voleb do Evropského parlamentu
KOM(2018) 637 v konečném znění, kód Rady 12405/18
DOPORUČENÍ KOMISE
Doporučení Komise ze dne 12. 9. 2018 o sítích pro volební spolupráci,
transparentnosti on-line, ochraně před kybernetickými bezpečnostními incidenty a
boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského
parlamentu
C(2018) 5949 v konečném znění, kód Rady 12404/18
NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU,
Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel
ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
KOM(2018) 636 v konečném znění, kód Rady 12321/18
Interinstitucionální spis 2018/0336/COD


Právní základ:
Článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie. (KOM(2018) 636)
Článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. (KOM(2018) 636)
Článek 292 Smlouvy o fungování Evropské unie. (C(2018) 5949)



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
20. 9. 2018 (KOM(2018) 636), 21. 9. 2018 (C(2018) 5949), 3. 10. 2018 (KOM(2018) 637)



Procedura:
Řádný legislativní postup (KOM(2018) 636).



Předběžná stanoviska vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Bude doplněno.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
Ve svém projevu o stavu Unie dne 12. října 2018 předseda Evropské komise Juncker oznámil
soubor konkrétních opatření, která mají pomoci zajistit, že volby do Evropského parlamentu, jež se
budou konat v květnu 2019, proběhnou svobodně, spravedlivě a bezpečně. Opatření se týkají větší
transparentnosti politické reklamy na internetu a možnosti uvalit sankce za protiprávní použití
osobních údajů se záměrem ovlivnit výsledky těchto voleb. Útoky na volební infrastrukturu a
informační systémy kampaní jsou hybridní hrozby, které musí Unie řešit, a „zvýšit tím odolnost
demokratického systému Unie“.
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Nedávné případy ukázaly nebezpečí masivních dezinformačních kampaní, které mají volby
zdiskreditovat a zpochybnit jejich legitimitu. Rovněž existuje podezření, že údaje jednotlivých lidí
byly zneužity nezákonným způsobem. Kromě toho je nutné řešit i další hrozby hybridního
charakteru, které spočívají v nebezpečí útoků na volební infrastrukturu a informační systémy
kampaní. S ohledem na volby do Evropského parlamentu připravila Evropská komise „balíček
opatření pro posílení odolnosti demokracie“, který podle jejího názoru představuje „vyvážené,
komplexní a cílené akce na podporu integrity a účinného průběhu voleb do Evropského parlamentu
v roce 2019“.
Zabezpečení nenarušeného průběhu voleb i volebních kampaní je společnou odpovědností všech
aktérů zapojených do volebního procesu - evropských a vnitrostátních politických stran, vlád
jednotlivých států, orgánů, soukromých subjektů i dalších zainteresovaných stran. Členské státy
Komise vyzývá, aby prezentované zásady uplatňovaly i na jiné volby a referenda, které pořádají na
vnitrostátní úrovni.
Opatření navrhovaná v tomto balíčku usilují o:
1. poskytnutí konkrétních pokynů ohledně zpracování osobních údajů ve volbách;
2. doporučení osvědčených postupů zaměřených na rizika dezinformací a kybernetických útoků a
na podporu transparentnosti a odpovědnosti online ve volebním procesu EU; dále o posílení
spolupráce mezi příslušnými orgány a zavedení nástrojů, které jim umožní zasáhnout a v případě
potřeby uložit sankce na ochranu průběhu volebního procesu;
3. řešení situací, v nichž politické strany nebo přidružené nadace využívají praktik porušujících
pravidla na ochranu údajů s cílem záměrně ovlivnit nebo se pokusit o ovlivnění výsledků voleb do
Evropského parlamentu.
Součástí balíčku jsou čtyři dokumenty, z nichž tři jsou předmětem projednávání výboru pro
evropské záležitosti:
1. Sdělení o zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského
parlamentu,
2. Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup
ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do
Evropského parlamentu,
3. Doporučení o sítích pro volební spolupráci, transparentnosti on-line, ochraně před
kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji proti dezinformačním kampaním
v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu,
4. Pokyny Komise k uplatňování práva Unie o ochraně údajů ve volebním kontextu1: Komise
upozorňuje, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů se vztahuje prakticky na všechny
operace zpracování údajů ve volebním kontextu. S ohledem na nutnost poskytnutí jasných
informací aktérům zapojeným do volebního procesu a v reakci na první zjištění ve věci
Cambridge Analytica, vysvětluje Komise v Pokynech povinnosti v oblasti ochrany údajů,
které se zdají být ve volebním kontextu obzvláště relevantní. Shrnuty jsou v příloze.

1

COM(2018) 638 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0638&from=CS.
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Obsah a dopad:
1.

Sdělení o zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu
(dále jen „sdělení“)

Volby do Evropského parlamentu v květnu 2019 se budou odehrávat v politickém a právním
prostředí, které bude velmi odlišné od toho v roce 2014. Všichni aktéři zapojení do voleb, zejména
pak orgány členských států a politické strany, musí akceptovat odpovědnost za ochranu
demokratických postupů před cizím vměšováním a nezákonnou manipulací.
a) Komise ve sdělení uvádí hlavní stávající opatření EU, která přispějí k ochraně svobodných a
spravedlivých voleb, například:


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů2 – slouží k prevenci a řešení případů
nezákonného používání osobních údajů i v souvislosti s volbami.



Změna aktu o volbě členů Evropského parlamentu3 – zajišťuje větší transparentnost volby
poslanců Evropského parlamentu.



Nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických
nadací4 – zvyšuje efektivnost, transparentnost a zodpovědnost evropských politických
stran a evropských politických nadací a zviditelňuje je.



Doporučení Komise (EU) 2018/2345 upozorňuje na hlavní kroky, které se musí učinit ke
zvýšení efektivnosti průběhu voleb v roce 2019.



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (směrnice o soukromí a
elektronických komunikacích)6 se vztahuje na nevyžádaná sdělení pro účely přímého
marketingu, včetně politických zpráv zasílaných politickými stranami a dalšími aktéry
zapojenými do politického procesu.



Sdělení o boji proti dezinformacím na internetu7 navrhuje evropský přístup k boji proti
šíření dezinformací na internetu. Ten zahrnuje i samoregulační kodex zásad pro online
platformy a odvětví reklamy jakožto základní krok k zajištění transparentní, spravedlivé a
důvěryhodné online kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Online platformy
a odvětví reklamy by se měly dohodnout se sdělovacími prostředky, akademickou obcí a
zástupci subjektů ověřujících faktickou správnost údajů na podobě kodexu zásad pro
potírání dezinformací a začít jej uplatňovat.

2

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 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.).
3
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 2018, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského
parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze
dne 20. září 1976.
4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování
evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).
5
Doporučení Komise (EU) 2018/234/EU ze dne 14. února 2018 týkající se posílení evropského charakteru a efektivního
průběhu voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, s. 40).
6
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a
ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř.
věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
7
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:
Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup (COM (2018) 236 final).
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Kompendium o kybernetické bezpečnosti volebních technologií poskytuje praktické
pokyny pro orgány zabývající se kybernetickou bezpečností a pro volební orgány. Bylo
vypracováno skupinou pro spolupráci, jež byla ustavena podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/1148.8

b) Další opatření, která je nutné přijmout před volbami do Evropského parlamentu, uvádí
Komise v doporučení (viz níže), které vydává současně s tímto sdělením. Základním
předpokladem pro účinnost všech opatření je spolupráce mezi všemi aktéry. Komise
zdůrazňuje, že odolnost, odrazování a obrana představují základní pojmy pro budování silné
kybernetické bezpečnosti v Evropské unii.9 Příslušné evropské a vnitrostátní orgány,
politické strany, nadace a organizace pořádající kampaně by si měly být plně vědomy rizik
pro volby příští rok a odpovídajícím způsobem usilovat o ochranu svých sítí a informačních
systémů.
c) Uplatňování pravidel pro ochranu údajů v rámci volebního procesu – vzhledem k tomu, že
je to poprvé, co se budou pravidla obsažená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů
používat v kontextu evropských voleb, vydává Evropská komise pokyny10, aby aktéři
zapojení do volebního procesu – jako jsou vnitrostátní volební orgány, politické strany,
zprostředkovatelé údajů a analytici údajů, platformy sociálních médií a reklamní
internetové sítě – přesně chápali, jak nařízení optimálně používat, co je povoleno a co
nikoliv.
d) Zpřísnění pravidel pro financování evropských politických stran - politické strany a nadace
by o hlasy voličů měly soutěžit férově, za rovných podmínek. Neměly by mít prospěch
z nezákonných praktik porušujících pravidla ochrany údajů. Naruší-li soukromí občanů, a
ovlivní-li tak zároveň výsledek evropských voleb, měly by jim být uloženy sankce. Komise
proto vyzývá členské státy, aby takové sankce pro strany a nadace byly na vnitrostátní
úrovni v relevantních případech uplatňovány, a dále navrhuje změnu nařízení (EU,
Euratom) č. 1141/2014 za účelem stanovení přiměřených sankcí v případech týkajících se
evropských politických stran a nadací.
2.

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup
ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do
Evropského parlamentu (dále jen „návrh nařízení“)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování
evropských politických stran a evropských politických nadací bylo zavedeno s cílem zvýšit
viditelnost, uznání, efektivnost, transparentnost a odpovědnost evropských politických stran a
přidružených politických nadací. Evropským politickým stranám a nadacím splňujícím řadu
podmínek bylo umožněno nabýt po zaregistrování na evropské úrovni evropskou právní
subjektivitu, a tudíž získat přístup k evropské finanční podpoře. K těmto podmínkám patří
respektovat (v rámci programu těchto stran a nadací) hodnoty, na nichž je založena EU a které
jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, tedy: úctu k lidské důstojnosti, svobodu,
demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Za
8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké
společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).
9
Viz též Společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise ze
září 2017, JOIN(2017) 450 final.
10
Pokyny jsou čtvrtým dokumentem projednávaného balíčku (viz výše): COM(2018) 638 final: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0638&from=CS
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účelem registrace a kontroly evropských politických stran a evropských politických nadací a za
účelem ukládání sankcí těmto stranám a nadacím byl zřízen nezávislý Úřad pro evropské politické
strany a evropské politické nadace. Stávající pravidla však neumožňují účinně odrazovat a
postihovat případy zneužití pravidel ochrany údajů, které mohou ovlivnit demokratickou diskusi a
svobodné volby.
Navrhovaná změna nařízení č. 1141/2014 umožňuje udělení finanční sankce evropským politickým
stranám nebo nadacím, jež využívají porušení pravidel ochrany údajů s cílem úmyslně ovlivnit nebo
se pokusit ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu. Cílem návrhu je tak podle Komise
„zajistit, aby volby do Evropského parlamentu proběhly podle silných demokratických pravidel a
respektovaly evropské hodnoty demokracie, právního státu a dodržování základních práv.“ Zároveň
Komise navrhuje zefektivnit fungování Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické
nadace (dále jen „úřad“) tím, že se dočasně úřadu přidělí její zaměstnanci a dále se ředitel úřadu
zmocní, aby se stal orgánem oprávněným ke jmenování.
Udělení finanční sankce evropské politické straně nebo nadaci, která využívá porušení pravidel
ochrany údajů s cílem úmyslně ovlivnit nebo se pokusit ovlivnit výsledky voleb do Evropského
parlamentu, bude možné na základě nově vytvořeného postupu ověřování v případě porušení
pravidel ochrany osobních údajů (článek 10a). Tento postup ověřování by měl být zahájen
v případě, kdy jsou kumulativně splněny dvě podmínky:
1. Rozhodnutí příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů (podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů) shledávající, že fyzická nebo právnická osoba porušila platná
pravidla ochrany osobních údajů,
2. Z tohoto rozhodnutí vyplývá či existují jiné oprávněné důvody k domněnce, že protiprávní
jednání souvisí s politickými činnostmi některé evropské politické strany nebo evropské
politické nadace v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu.
Úřad vezme toto rozhodnutí na vědomí a ve lhůtě do jednoho měsíce si vyžádá stanovisko
výboru nezávislých významných osobností. Stanovisko výboru – jež má být vydáno v krátké
lhůtě stanovené úřadem – posoudí, zda bylo toto porušení využito k úmyslnému ovlivnění
výsledků voleb do Evropského parlamentu nebo k pokusu o toto ovlivnění.
Následně je navrženo do čl. 27 stávajícího nařízení včlenit odstavec, který by obsahoval nový
důvod pro finanční sankce, jímž by bylo stanovisko výboru nezávislých významných osobností
shledávající, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila
nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení
platných pravidel ochrany osobních údajů. Tento důvod bude také doplněn do seznamu
protiprávních jednání, která brání evropské politické straně nebo nadaci žádat o finanční
prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v roce, kdy byla sankce uložena, v článku
18. Přezkum uložené sankce je umožněn na žádost evropské politické strany nebo nadace
v případě, že bylo rozhodnutí příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů zrušeno nebo
je-li opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí úspěšný.
3.

Doporučení o sítích pro volební spolupráci, transparentnosti on-line, ochraně před
kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s
volbami do Evropského parlamentu (dále jen „doporučení“)

Svá doporučení, která mají přispět k efektivnímu průběhu voleb do Evropského parlamentu,
rozčlenila Evropská komise do pěti skupin:
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1. Sítě pro volební spolupráci: Členské státy by měly vytvořit síť vnitrostátní volební
spolupráce, jejímiž členy budou příslušné orgány (orgány pověřené organizací voleb,
kybernetickou bezpečností, ochranou údajů, orgány prosazování práva apod.), a dále by
měly zavést kontaktní místo, které se zapojí do sítě pro volební spolupráci na evropské
úrovni. To jim umožní rychle odhalit případné hrozby, vyměnit si informace a zajistit
pohotovou a dobře koordinovanou reakci.
V této souvislosti Komise také vyzývá dozorové úřady pro ochranu údajů, aby v souladu
s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy neprodleně a aktivně informovaly
Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace o svých rozhodnutích, jimiž
se shledalo, že evropská politická strana, evropská politická nadace nebo jiná fyzická či
právnická osoba porušila platná pravidla ochrany osobních údajů. Tyto informace by měly
být poskytnuty, pokud z uvedeného rozhodnutí vyplývá či existují-li jinak oprávněné
důvody k domněnce, že protiprávní jednání souvisí s politickými činnostmi některé
evropské politické strany nebo evropské politické nadace v souvislosti s volbami do
Evropského parlamentu.
2. Transparentnost politické reklamy před volbami do Evropského parlamentu: Komise
doporučuje větší transparentnost internetové politické reklamy a sdělení (agitace).
Evropské a vnitrostátní politické strany, nadace a organizace pořádající kampaně by měly
zpřístupnit informace o svých výdajích na reklamní kampaně vedené online a měly by
uvést, která strana nebo politická zájmová skupina za politickou reklamou na internetu
stojí. Dále by měly zveřejnit, podle jakých kritérií cílí jednotlivé informace na občany. Pokud
nebudou tyto zásady dodržovat, měly by na ně členské státy uvalit sankce v souladu
s vnitrostátní právní úpravou.
3. Vhodné sankce v případech porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami
do Evropského parlamentu: Členské státy by na politické strany a nadace měly uvalit sankce
v případech, kdy dojde k porušení pravidel ochrany osobních údajů, které jsou používány k
úmyslnému ovlivňování voleb do Evropského parlamentu nebo k pokusu o toto
ovlivňování.
4. Kybernetická bezpečnost voleb do Evropského parlamentu: Vnitrostátní orgány, politické
strany a sdělovací prostředky by také měly přijmout opatření, jimiž zabezpečí své sítě a
informační systémy před kybernetickými hrozbami. Měly by se při tom řídit pokyny
vypracovanými vnitrostátními orgány v rámci skupiny pro spolupráci v oblasti sítí a
informačních systémů, Agenturou EU pro kybernetickou bezpečnost a Evropskou komisí.
5. Činnosti ke zvýšení informovanosti: Členské státy by měly zapojit třetí strany, včetně médií,
on-line platforem a poskytovatelů informačních technologií, do činností zaměřených na
zvyšování informovanosti, které mají posílit transparentnost voleb a budovat důvěru ve
volební procesy.


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR vyjádřila svůj postoj k balíčku ve dvou velmi stručných rámcových pozicích.
První rámcová pozice krátce shrnuje postoj k návrhu nařízení, který vláda podpoje bez výhrad.
Druhá rámcová pozice vlády se týká sdělení a doporučení a vláda v ní konstatuje, že kybernetickou
bezpečnost považuje za jednu z hlavních priorit.
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Dopad na státní rozpočet: Nepředpokládá se.


Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrh nařízení bude projednáván v Evropském parlamentu výborem pro ústavní záležitosti
(AFCO), stanovisko by měly poskytnout výbory pro právní záležitosti (JURI), rozpočet (BUDG) a
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 7. 11. 2018 a usnesením č. 163
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í navržená opatření;
2. b e r e n a v ě d o m í rámcovou pozici vlády České republiky k těmto návrhům.
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