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Souhrn 

Data a především průmyslová data, generované interakcí mezi stroji (např. připojené tovární 

stroje) a interakce mezi člověkem a strojem, jsou zásadní pro inovace podniků  

a veřejných orgánů, například pro tréninkové algoritmy a formování chytrých měst. Ve svém 

sdělení z roku 2020 o Evropské strategie pro data Evropská Komise (dále jen „EK“) tvrdila, že 

inovace založené na datech jsou připraveny přinést občanům obrovské výhody, jako je 

vylepšená personalizovaná medicína, nová řešení mobility a také přispění k Evropské zelené 

dohodě. Většina průmyslových dat však zůstává nevyužita nebo je jejich hodnota soustředěna 

v rukou relativně malého počtu velkých společností. To je důvod, proč politici Evropské Unie 

(dále jen „EU“)  zkoumají, jak „odemknout“ nevyužitý potenciál sdílení dat „business to 

business“ (B2B) a „business to Government“ (B2G). 

Návrh Evropské Komise 

Návrh EK má poskytnout uživatelům (spotřebitelům nebo podnikům) nové právo přístupu  

k údajům, které generují, a vytvořit právo uživatele sdílet tato data s třetími stranami. Návrh 

textu rovněž ukládá držitelům údajů řadu povinností (např. zpřístupnění údajů za spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních podmínek a transparentním způsobem) a jeho cílem je chránit 

mikropodniky a malé a střední podniky před nespravedlivými smluvními podmínkami ve 

smlouvách o sdílení údajů. (tj. kontroly poctivosti). Kromě toho by soukromé společnosti 

musely na požádání zpřístupnit údaje, které mají, orgánům veřejného sektoru v situacích, kdy 

je takových údajů výjimečně potřeba (např. mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, 

přírodní katastrofy, závažné kybernetické bezpečnostní incidenty). Návrh právního předpisu 

rovněž zavádí soubor minimálních regulačních požadavků, které mají usnadnit přechod mezi 

poskytovateli cloudových služeb, a záruky pro řešení nezákonného přístupu třetích stran  

k neosobním údajům uchovávaným v EU. 

Postoj Evropského Parlamentu 

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) přijal svoji zprávu  

v únoru 2023. Zpráva objasňuje typy údajů spadajících do oblast působnosti nařízení (např. 

údaje, které byly zpracovány „složitými proprietárními algoritmy“, jsou vyloučeny) a jak by se 

nová pravidla vztahovala na různé aktéry. Zpráva dále posiluje ochranu obchodního tajemství 

ve prospěch držitelů údajů a objasňuje ustanovení, aby to zákazníkům usnadnilo změnit 

poskytovatele cloudu. Kontrola poctivosti by se zabránila velkým společnostem ukládat 

nepřiměřené smluvní podmínky, a rozšiřuje se na všechny společnosti bez ohledu na jejich 
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velikost. Poslanci také objasnili scénář „veřejná nouze“ v zájmu umožnit veřejným orgánům 

požadovat přístup k soukromě drženým údajům a upřesnit, že na to by držitelé údajů měli mít 

právo na spravedlivé odměňování za udělení tohoto přístupu. The European Data Innovation 

Board, zřízená zákonem o správě údajů, by získala roli při koordinaci prosazování tohoto 

nařízení. Očekává se, že Parlament bude o svém postoji v prvním čtení hlasovat během prvního 

březnového plenárního zasedání.  

 

 

 


