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EVROPSKÉ UNIE DO SPOJENÝCH STÁTŮ: Evropský soudní dvůr /ESD/ dne 6. října označil za neplatnou
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dohodu o sdílení dat mezi EU a USA známou jako „Safe Harbour“ (bezpečný přístav). Při zaručení
odpovídajících standardů ochrany osobních údajů dohoda Safe Harbour/SH/ umožňuje společnostem
předávat osobní údaje občanů z Evropy do USA. USA měly dodržovat odpovídající úroveň ochrany
předávaných osobních údajů obsaženou v této dohodě. Dohody využilo přes 4 500 firem. Irský soud
postoupil případ ESD poté, co 27-letý Rakušan Maximilian Schrems podal stížnost proti Facebooku/FB/ na
irské úřady (FB má evropskou centrálu v Irsku). Stejně jako v případě jiných uživatelů FB s bydlištěm v EU,
jsou i údaje poskytnuté M. Schremsem v plném rozsahu, či částečně, přenášeny z irské dceřiné společnosti
FB na servery umístěné na území Spojených států, kde jsou zpracovávány. Schrems podal stížnost k
irskému národnímu orgánu dozoru, neboť měl za to, že vzhledem ke zjištěním publikovaným E.
Snowdenem (WikiLeaks) v roce 2013 týkajícím se činností zpravodajských služeb Spojených států
(konkrétně National Security Agency „NSA“), není v právu ani v praxi Spojených států poskytována
dostatečná ochrana před sledováním ze strany orgánů veřejné moci ve vztahu k údajům předávaným do
této země (Snowden mj. odhalil spolupráci mezi technologickými společnostmi v USA a vládními
zpravodajskými agenturami). Schrems argumentoval, že FB zneužil jeho právo na soukromí tím, že přenesl
data do USA. Vrchní soud v Irsku konstatoval, že jakmile jsou osobní údaje předány do Spojených států,
NSA a další federální orgány, jako např. Federal Bureau of Investigation (FBI), mohou získat přístup k
těmto údajům v rámci jimi prováděného rozsáhlého a nediferencovaného sledování a zachycování. Masivní
a nediferencovaný přístup k osobním údajům je přitom podle uvedeného soudu zjevně v rozporu se
zásadou proporcionality a se základními hodnotami chráněnými irskou ústavou. Dále shledal, že irské
právo zakazuje předávání osobních údajů mimo území tohoto státu, s výjimkou případů, kdy dotyčná třetí
země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany soukromí, jakož i základních práv a svobod. Irský vrchní soud
se následně dotázal na ESD jako nejvyšší instanci (která může rozhodnutí EC jako jediná zrušit). ESD
rozhodl, že americké úřady porušují základní evropská práva, když převažují požadavky na bezpečnost
státu, veřejný zájem a vymáhání práva ve Spojených státech před zásadami „bezpečného přístavu“. Soud dále
konstatoval, že režim „bezpečného přístavu“ platí jen pro ty americké společnosti, které se k němu připojí,
ale že mu nepodléhají americké státní instituce. ESD má za to, že Komise neměla pravomoc omezit
pravomoci jednotlivých vnitrostátních orgánů dozoru. Soudní dvůr prohlásil rozhodnutí EC ze dne 26.
července 2000 za neplatné. Nynější rozhodnutí ESD má pravděpodobné dalekosáhlé důsledky, např. pro
nadnárodní společnosti s úložišti osobních údajů v USA (např. i na tzv. vzdálených úložištích „cloudech“),
profesní síť LinkedIn, Google, Apple atd. Rozsudek zde.

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR V NOVÉM SLOŽENÍ: PRVNÍ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ, ČECH P.
TRANTINA ZVOLEN PŘEDSEDOU JEDNÉ ZE SPECIALIZOVANÝCH ŠESTI SEKCÍ: dne 6. října uspořádal Evropský
hospodářský a sociální výbor (EHSV/ECOSOC) v Bruselu své první plenární zasedání v novém funkčním
období pěti let. Členské státy – jež jsou odpovědné za jmenování členů EHSV – tentokrát vybraly pro 350
mandátů 40 % zcela nových zástupců. Debatu následně vzbudil (ne)poměr žen a mužů mezi jmenovanými
zástupci: některé členské státy nejmenovaly jedinou ženskou zástupkyni (Kypr, Malta, Portugalsko), další
pouze po jedné (Irsko, Lucembursko, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko). Německo jen pět žen (a 19 mužů).
ČR oproti tomu 5 žen a 7 mužů. Dne 7. října si členové zvolili nového předsedu: Řeka, dlouholetého
odboráře Georgese Dassise, dva místopředsedy – pro komunikaci (Gonçalo Lobo Xavier) a pro rozpočet
(Michael Smyth) na funkční období dvou a půl let. EHSV je rozdělen na tři skupiny: Zaměstnavatelé,
Zaměstnanci a Různé zájmy. Každou skupinu tvoří asi jedna třetina členů a každá skupina si rovněž na dva
a půl roku zvolí svého předsedu skupiny (mandát je možné obnovit). Hlavní úlohou EHSV je vypracovávat
stanoviska k evropským legislativním návrhům a politikám. Tato stanoviska vycházejí z činnosti šesti
specializovaných sekcí a jedné poradní komise, které se zabývají celou řadou oblastí, např. sociálními,
hospodářskými, zemědělskými či dopravními otázkami. Jako veliký úspěch lze vnímat, že předsedou Sekce
pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství byl zvolen český zástupce Pavel Trantina. Obdobný
vysoký post v EHSV nebyl zatím Čechem nikdy obsazen. ČR reprezentuje v EHSV: Skupina I – Zaměstnavatelé:
Ing. Vladimíra Drbalová (Svaz průmyslu a dopravy České republiky), Ing. Vladimír Novotný (externí konzultant Svazu
průmyslu a dopravy ČR, člen expertních týmů pro energetiku a pro environmentální politiku), JUDr. Marie Zvolská
(poradkyně pro evropské záležitosti Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR), Ing. Petr Zahradník,
MSc. (ekonomický expert, analytik a konzultant, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a manažer
kanceláře společnosti ČEZ v Bruselu, byl mj. členem Národní ekonomické rady vlády NERV), Skupina II – Zaměstnanci:
Bohumír Dufek (předseda Asociace svobodných odborů ČR, viceprezident Evropské federace odborových svazů pracovníků
v zemědělství, potravinářství a turismu sídlící v Bruselu), Ing. Hana Popelková (poradce, Českomoravská konfederace
odborových svazů), Ing. Lucie Studničná (mezinárodní tajemnice Českomoravské konfederace odborových svazů), Ing.
Jaroslav Ungerman, CSc. (makroekonomický expert Českomoravské konfederace odborových svazů, poradce ministra
financí, členem dozorčí rady EGAP.), Skupina III – Různé zájmy: Ing. et Bc. Zuzana Brzobohatá (Hnutí Brontosaurus,
Forum 50%, Oranžový klub, poradkyně na Úřadu vlády, bývalá europoslankyně). Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (ředitel
Charity ČR, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské, člen Executive Board Caritas Europe). Ing. et Bc. Roman Haken
(ředitel Centra pro komunitní práci střední Morava), Pavel Trantina (manažerem projektů a spolupráce s EU v České radě
dětí a mládeže a nezávislý konzultant).
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ,

ŠTRASBURK: projev francouzského prezidenta Hollanda a navazující projev německé
kancléřky A. Merkel na plénu EP 25 let po sjednocení Německa a 26 let po pádu Berlínské zdi byl
symbolickým připomenutím projevů F. Mitterranda a H. Kohla, kteří k europoslancům společně promluvili
v listopadu 1989. Dle zpravodajského serveru Politico kancléřka na uzavřeném jednání s frakcí EPP
(křesťanští demokraté) mimo jiné uvedla, že “Východoevropané, přičemž sama sebe počítám za
Východoevropanku, mají zkušenost, že izolace nepomáhá“. V projevu na plénu pak oba státníci ocenili
činnost EK a předsedy Junckera ohledně migrační krize. Hollande: „Evropa již nemá hranice, které by ji
chránily. Musíme jednat včas, společně a bezodkladně.“ „Je nutné myslet na potravinovou bezpečnost, chránit
naše produkty. Francie si přeje pokrok v jednáních o TTIP s USA, která musí být transparentní a uspokojivě
vyřešit otázku sporů ohledně ochrany investic….“ Merkelová: „Potřebujeme více Evropy…Německo a Francie
jsou ochotny pomoci“ a „Francie a Německo jednaly rozhodně v době ukrajinské krize.“ „Po stovky let byla
Evropa výchozí zemí emigrace, dnes u nás ostatní hledají naději, splňují svoje sny. Jako před dvaceti lety
někteří obyvatelé Evropy. Příležitosti jsou větší než rizika.“ Analýza projevů na vyžádání.

