Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky (ke změně zákona o ochraně osobních údajů) s předpisy Evropské unie
Navrhovaný právní předpis

Odpovídající předpis EU

Zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

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
CELEX 31995L0046
Celex č.
Ustanovení
Obsah

Ustanovení
Čl. XXX bod 4
(§ 37 zákona
č. 101/2000 Sb.)

Obsah
Kontrolující
jsou
při
kontrole
zpracování
osobních údajů oprávněni
seznamovat se se všemi
informacemi v rozsahu
nezbytném pro dosažení
účelu kontroly, včetně
citlivých údajů.

31995L0046

Čl. 28
odst. 3
odrážka
první

Článek 28
Orgán dozoru
1.
Každý členský stát pověří jeden nebo několik orgánů veřejné moci na svém území dohledem
nad dodržováním předpisů přijatých členskými státy na základě této směrnice.
Tyto orgány plní úkoly, kterými jsou pověřeny, zcela nezávisle.
2.
Každý členský stát zajistí, aby orgány dozoru byly konzultovány při vypracovávání
správních opatření nebo předpisů týkajících se ochrany práv a svobod osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.
3.

Každý orgán dozoru má zejména:

–

pravomoci provádět šetření, jako například pravomoc přístupu k údajům, které jsou
předmětem zpracování, a shromažďovat veškeré informace nezbytné pro splnění svého
úkolu dozoru;

–

pravomoci účinně zasáhnout, jako například zaujmout stanovisko před zahájením
zpracování v souladu s článkem 20 a zajistit vhodné zveřejnění těchto stanovisek nebo
pravomoc nařídit blokování, výmaz nebo zničení údajů nebo dočasně nebo trvale zakázat
zpracování nebo pravomoc zaslat správci upozornění či napomenutí nebo pravomoc
obrátit se na parlament členského státu či na jiné politické orgány;

–

pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých
k provedení této směrnice nebo pravomoc oznámit tato porušení soudním orgánům.

Proti rozhodnutím orgánu dozoru, která dala vzniknout stížnostem, je možné využít opravný
prostředek k soudu.
Číslo předpisu EU (kód celex)
31995L0046

Název předpisu EU
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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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky (ke změně atomového zákona) s předpisy Evropské unie

Navrhovaný právní předpis

Odpovídající předpis EU

Zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Ustanovení
Obsah

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii
CELEX: 12012A081
Celex č.
Ustan
ovení

Čl. XX bod 1
(§ 18 odst. 1
písm. g)
zákona č.
18/1997 Sb.)

12012A081

Držitel povolení je dále
povinen
g)
umožnit vstup
a poskytovat potřebnou
součinnost pro výkon
kontrolní
činnosti
inspektorům
Mezinárodní
agentury
pro atomovou energii
a inspektorům Evropské
komise42)
podle
§ 39 odst. 4.
42)

Čl. 81 Smlouvy
o založení Evropského
společenství
pro atomovou energii.

Obsah

Čl. 81
Článek 81
Komise může na území členských států vyslat inspektory. Komise před pověřením inspektora prvním
úkolem na území daného státu konzultuje dotyčný členský stát; tato konzultace se vztahuje i na
všechny budoucí úkoly inspektora.
Po předložení dokladu prokazujícího jejich zmocnění mají inspektoři kdykoli přístup na všechna
místa a ke všem údajům a osobám, které v rámci svého povolání nakládají s materiály, vybavením
nebo zařízením, které podléhají zárukám podle této kapitoly, v rozsahu nezbytném pro uplatňování
těchto záruk na rudy, výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály, aby se ujistili, zda jsou
dodržována ustanovení článku 77. Požaduje-li to zúčastněný stát, doprovázejí inspektory jmenované
Komisí zástupci orgánů tohoto státu za podmínky, že inspektoři tím nebudou zdržováni nebo jinak
omezováni při provádění svých úkolů.
V případě odporu proti výkonu inspekce je Komise povinna požádat předsedu Soudního dvora
Evropské unie o vydání soudního příkazu na nucený výkon inspekce. Předseda Soudního dvora
Evropské unie rozhodne ve lhůtě tří dnů.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Komise sama formou rozhodnutí vydat písemný příkaz k výkonu
inspekce. Takový příkaz musí být bezodkladně předložen předsedovi Soudního dvora Evropské unie
k následnému schválení.
Po vydání soudního příkazu nebo rozhodnutí zajistí orgány dotyčného státu přístup inspektorů na
místa uvedená v soudním příkazu nebo rozhodnutí.
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Čl. XX bod 6
(§ 39 odst. 4
zákona
č. 18/1997
Sb.)

(4) Provádět fyzickou
kontrolu
jaderných
položek a kontrolu jejich
evidence jsou oprávněni
v doprovodu inspektorů
Úřadu též inspektoři
Mezinárodní
agentury
pro atomovou energii v
souladu s mezinárodní
smlouvou, kterou je
Česká republika vázána2)
a inspektoři Evropské
komise.
Prověřování
plnění
závazků
vyplývajících
ze
Smlouvy o všeobecném
zákazu
jaderných
zkoušek
provádí
inspektoři pověření podle
této Smlouvy. Způsob
provedení kontroly se
řídí ustanovením této
Smlouvy.

12012A081

Čl. 81
Článek 81
Komise může na území členských států vyslat inspektory. Komise před pověřením inspektora prvním
úkolem na území daného státu konzultuje dotyčný členský stát; tato konzultace se vztahuje i na
všechny budoucí úkoly inspektora.
Po předložení dokladu prokazujícího jejich zmocnění mají inspektoři kdykoli přístup na všechna
místa a ke všem údajům a osobám, které v rámci svého povolání nakládají s materiály, vybavením
nebo zařízením, které podléhají zárukám podle této kapitoly, v rozsahu nezbytném pro uplatňování
těchto záruk na rudy, výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály, aby se ujistili, zda jsou
dodržována ustanovení článku 77. Požaduje-li to zúčastněný stát, doprovázejí inspektory jmenované
Komisí zástupci orgánů tohoto státu za podmínky, že inspektoři tím nebudou zdržováni nebo jinak
omezováni při provádění svých úkolů.
V případě odporu proti výkonu inspekce je Komise povinna požádat předsedu Soudního dvora
Evropské unie o vydání soudního příkazu na nucený výkon inspekce. Předseda Soudního dvora
Evropské unie rozhodne ve lhůtě tří dnů.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Komise sama formou rozhodnutí vydat písemný příkaz k výkonu
inspekce. Takový příkaz musí být bezodkladně předložen předsedovi Soudního dvora Evropské unie
k následnému schválení.
Po vydání soudního příkazu nebo rozhodnutí zajistí orgány dotyčného státu přístup inspektorů na
místa uvedená v soudním příkazu nebo rozhodnutí.

Číslo předpisu EU (kód celex)
12012A081

Název předpisu EU
Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii

31996L0029

Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na
ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření
Směrnice Rady 97/43/Euratom ze dne 30. června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z
ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom
Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou
bezpečnost jaderných zařízení

31997L0043
32009L0071
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32003L0122

Směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů
záření a opuštěných zdrojů

32006L0117

Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a
vyhořelého paliva a o její kontrole,

4

