
V!ro"ní zpráva za rok
2009

Shrnutí

ISSN 1831-0443 

Evropsk! inspektor 
ochrany údaj"

Evropsk! strá"ce ochrany 
osobních údaj#

Evropsk! inspektor
ochrany údaj"

Q
T-AB-10-001-CS-N

ISBN 978-92-95073-57-9

www.edps.europa.eu



Evropsk! inspektor ochrany údaj"

V!ro"ní zpráva za rok 2009 – shrnutí

Lucemburk: Ú#ad pro publikace Evropské unie

2010 – 12 s. – 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-95073-57-9
doi:10.2804/14513

JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU
Bezplatné publikace:

• prost#ednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• v zastoupeních a delegacích Evropské unie. 
Jejich kontaktní údaje naleznete na adrese http://ec.europa.eu 
nebo si je m"$ete vy$ádat faxem na %ísle +352 2929-42758.

Placené publikace:

• prost#ednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

P!edplatné (nap!. ro"ní !ady Ú!edního v"stníku Evropské unie, sbírky 
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie):

• u n&kterého z prodejc" Ú#adu pro publikace Evropské unie  
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm).



V!ro"ní zpráva za rok 
2009
Shrnutí



Europe Direct je slu!ba, která vám pom"!e odpov#d#t 
na$otázky t%kající se Evropské unie.

Bezplatná telefonní linka (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) N!kte"í operáto"i mobilních sítí neumo#$ují p"ístup k %ísl&m 00 800 
nebo'mohou tyto hovory ú%tovat.

Mnoho dopl$ujících informací o'Evropské unii je k dispozici na internetu.
M&#ete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).

Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace.

Lucemburk: Ú"ad pro publikace Evropské unie, 2010

ISBN 978-92-95073-57-9
doi:10.2804/14513

© Evropská unie, 2010
Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.



V!RO"NÍ ZPRÁVA ZA ROK  2009  SHRNUTÍ 3

ÚVOD

Tento dokument je shrnutím v(ro%ní zprávy evrop-
ského inspektora ochrany údaj& (dále jen „EIOÚ“) 
za rok 2009. Tato v(ro%ní zpráva se t(ká roku 2009, 
kter( byl pát(m úpln(m rokem fungování EIOÚ 
jako#to nového nezávislého orgánu dozoru, jeho# 
úkolem bylo zajistit, aby orgány a'instituce Evropské 
unie dodr#ovaly základní práva a'svobody fyzick(ch 
osob, zejména jejich práva na soukromí v'souvislosti 
se zpracováním osobních údaj&. Pojednává i o'prv-
ním roce spole%ného p!tiletého mandátu inspek-
tora Petera Hustinxe a' jeho zástupce Giovanniho 
Buttarelliho.

Hlavními úkoly EIOÚ stanoven(mi v'na"ízení (ES) 
%.'45/2001'(1) (dále jen „na"ízení“) jsou:

 • sledovat a'zaji)*ovat dodr#ování ustanovení 
uvedeného na"ízení p"i zpracovávání osob-
ních údaj& orgány a'institucemi EU (dohled),

 • poskytovat poradenství orgán&m a'institu-
cím EU ohledn! v)ech zále#itostí t(kajících se 
zpracovávání osobních údaj&. Toto poraden-
ství zahrnuje konzultace o'návrzích právních 
p"edpis& a'sledování nového v(voje, kter( má 
dopad na ochranu osobních údaj& (konzul-
tace),

(1) Na"ízení (ES) %.'45/2001 ze dne 18.'prosince 2000 o'ochran! 
fyzick(ch osob v'souvislosti se zpracováním osobních údaj& 
orgány a'institucemi Spole%enství a'o volném pohybu t!chto 
údaj& (Ú". v!st. L 8, 12.1.2001, s.'1).

 • spolupracovat s'vnitrostátními orgány dozoru 
a's'orgány dozoru v'rámci b(valého „t"etího 
pilí"e“ EU za ú%elem zlep)ení d&slednosti 
v' oblasti ochrany osobních údaj& (spolu-
práce).

Rok 2009 byl pro základní právo na ochranu údaj& 
velmi d&le#it(, co# bylo zp&sobeno následujícími 
klí%ov(mi zm!nami: vstupem Lisabonské smlouvy 
v'platnost, zaji)t!ním silného právního základu pro 
komplexní ochranu údaj& ve v)ech oblastech politiky 
EU, zahájením ve"ejn(ch konzultací o'budoucnosti 
právního rámce EU pro ochranu údaj& a'p"ijetím 
nového p!tiletého programu politiky pro prostor 
svobody, bezpe%nosti a'práva (dále jen „Stockholm-
sk( program“), to v)e se zna%n(m d&razem na 
ochranu údaj& jako zásadního prvku pro legitimnost 
a'efektivnost v'této oblasti. 

EIOÚ se v' t!chto oblastech siln! anga#oval a' je 
odhodlán v'tom pokra%ovat i v'blízké budoucnosti. 
Sou%asn! zaji)*oval, aby byla úloha nezávislého 
orgánu dozoru vykonávána ve v)ech obvykl(ch 
oblastech p&sobnosti. To vedlo k' v(znamnému 
pokroku jak p"i dozoru nad orgány a'institucemi EU 
p"i zpracovávání osobních údaj&, tak p"i konzulta-
cích o'nov(ch politikách a'legislativních opat"eních, 
jako# i v'úzké spolupráci s' jin(mi orgány dozoru 
s'cílem zajistit v!t)í d&slednost p"i ochran! údaj&. 
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V(ro%ní zpráva za rok 2008 uvád!la, #e pro rok 2009 
byly vybrány následující hlavní cíle. V!t)ina z'nich 
byla zcela nebo %áste%n! uskute%n!na.

 • Podpora sít! inspektor& ochrany údaj&

Za ú%elem zv()ení ú%innosti práce inspektor& 
ochrany údaj& EIOÚ tyto inspektory i nadále v(razn! 
podporoval, zejména v'nedávno z"ízen(ch agentu-
rách, a'povzbuzoval i v(m!nu odborn(ch znalostí 
a'osv!d%en(ch postup& mezi nimi.

 • Úloha p"edb!#né kontroly

EIOÚ tém!" dokon%il p"edb!#nou kontrolu stáva-
jících postup& zpracování ve v!t)in! orgán& a' ji# 
dlouho fungujících institucích a'kladl rostoucí d&raz 
na provád!ní jednotliv(ch doporu%ení. Zvlá)tní 
pozornost byla v!nována p"edb!#né kontrole 
obvykl(ch zpracování v'agenturách. 

 • Horizontální pokyny

EIOÚ zve"ejnil pokyny t(kající se zpracování osob-
ních údaj& p"i náboru personálu a'zpracování jejich 
zdravotních údaj& a'rovn!# p"edlo#il ke konzultaci 
návrh pokyn& t(kající se sledování pomocí video-
kamer. Tyto pokyny mají pomoci zajistit dodr#ování 
p"edm!tn(ch právních p"edpis& v'orgánech a'insti-
tucích, jako# i zefektivnit provád!ní p"edb!#n(ch 
kontrol.

 • Vy"izování stí#ností

EIOÚ p"ijal interní manuál pro vy"izování stí#ností 
a'zve"ejnil jeho hlavní zásady na své internetové 
stránce za ú%elem informovat zainteresované strany 
o'relevantních postupech, a'to v%etn! kritérií pro 
rozhodnutí o'zahájení )et"ení na základ! p"edlo#e-
n(ch stí#ností. Formulá" stí#nosti je nyní k'dispozici 
i na internetové stránce.

 • Zásady v'oblasti kontrol

EIOÚ i nadále posuzoval dodr#ování na"ízení (ES) 
%.'45/2001 prost"ednictvím r&zn(ch druh& kontrol ve 
v)ech orgánech a'institucích a'rovn!# provedl "adu 
kontrol na míst!. Za ú%elem zaji)t!ní dostate%né 
p"edvídatelnosti kontrolních postup& byl zve"ejn!n 
první soubor postup& kontrol.

 • Rozsah konzultací

EIOÚ vydal na základ! systematického soupisu p"í-
slu)n(ch témat a'priorit rekordní po%et )estnácti 
stanovisek a' %ty" formálních p"ipomínek k' návr-
h&m nov(ch právních p"edpis& a'rovn!# zaji)*oval 
p"íslu)ná návazná opat"ení. Ve)kerá stanoviska 
a'p"ipomínky stejn! jako soupis jsou k'dispozici na 
internetové stránce.

 • Stockholmsk( program

EIOÚ v!noval zvlá)tní pozornost p"íprav! nového 
p!tiletého programu politiky pro prostor svobody, 
bezpe%nosti a'práva, kter( Rada p"ijala na konci roku 

V!SLEDKY V"ROCE 2009
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2009. Pot"eba ú%inné ochrany osobních údaj& byla 
shledána jako klí%ová v'této oblasti.

 • Informa%ní %innosti

EIOÚ zv()il kvalitu a'ú%innost informa%ních nástroj& 
poskytovan(ch on-line (internetová stránka a'elek-
tronick( bulletin) a'aktualizoval dle pot"eby dal)í 
%innosti v'oblasti informací (nová informa%ní bro#ura 
a'osv!tové akce).

 • Jednací "ád

Brzy bude p"ijat jednací "ád pro speci+cké %innosti 
EIOÚ. Ve v!t)in! p"ípad& tento jednací "ád potvrdí 
%i vyjasní stávající postupy a'bude k'dispozici na 
internetové stránce.

 • ,ízení zdroj&

EIOÚ konsolidoval a'dále rozvíjel %innosti t(kající se 
+nan%ních a'lidsk(ch zdroj& s tím, #e v!noval zvlá)tní 
pozornost náboru pracovník& pomocí v(b!rov(ch 
"ízení EPSO v'oblasti ochrany údaj&. První úsp!)ní 
kandidáti jsou o%ekáváni v'pr&b!hu roku 2010.

N#kolik klí$ov%ch údaj& EIOÚ 
za"rok"2009

! 110 stanovisek k$p&edb#!né kon trole 
t(kajících se zpracování zdravotních údaj&, 
hodnocení a'náboru personálu, "ízení %asu, 
bezpe%nostních )et"ení, záznamu telefon-
ních hovor& a'v(konnostních nástroj&.

! 111 stí!ností, z toho 42 p&ípustn%ch, 
t(kajících se zejména poru)ení d&v!rnosti 
údaj&, nadm!rného shroma#-ování údaj& 
nebo nezákonného pou#ívání údaj& správ-
cem údaj&.

• 12 vy&e'en%ch p&ípad", kde EIOÚ 
nezjistil #ádné poru)ení pravidel 
ochrany údaj&.

• 8 p&ípad", kdy bylo prohlá'eno nedo-
dr!ení pravidel ochrany údaj&.

! 32 konzultací o$správních opat&eních, 
p"i kter(ch bylo poskytnuto poradenství 
o'celé "ad! právních aspekt& t(kajících se 
zpracování osobních údaj& v'orgánech 
a'institucích EU.

! 4 provedené kontroly na míst# v'r&z-
n(ch orgánech a'institucích EU.

! 3 zve&ejn#né tematické pokyny t(kající 
se náboru a'zpracování zdravotních údaj& 
personálu a'rovn!# sledování pomocí 
videokamer.

! 16 právních stanovisek o'rozsáhl(ch infor-
ma%ních systémech, seznamech terorist&, 
budoucím rámci ochrany údaj&, ve"ejném 
zdraví, zdan!ní a'doprav!.

! 4 formální p&ipomínky t(kající se p"í-
stupu ve"ejnosti k'dokument&m, univerzální 
slu#by, ochrany soukromí v'elektronick(ch 
komunikacích a'jednání mezi EU a'USA 
o'nové dohod! SWIFT.

! 3 jednání koordina(ní skupiny pro 
dozor nad systémem Eurodac, jejich# 
v(sledkem byla druhá zpráva o'inspekci 
t(kající se informování subjekt& údaj& 
a'posuzování v!ku mlad(ch #adatel& 
o'azyl.
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DOZOR

P'edb#(né kontroly

Na"ízení (ES) %.'45/2001 stanovuje, #e ve)kerá zpra-
cování osobních údaj&, která by mohla p"edstavovat 
zvlá)tní rizika pro práva a'svobody subjekt& údaj&, 
podléhají p"edb!#né kontrole ze strany EIOÚ. EIOÚ 
poté rozhodne, zda zpracování probíhá v'souladu 
s'na"ízením, %i nikoli.

V' roce 2009 EIOÚ p"ijal 110 stanovisek o"p'ed-
b#(né kontrole, která se t(kala zejména zpracování 
zdravotních údaj& personálu, hodnocení a'náboru 
personálu, "ízení %asu, záznamu telefonních hovor&, 
v(konnostních nástroj& a'bezpe%nostních vy)et"o-
vání. Tato stanoviska jsou zve"ejn!na na internetové 
stránce EIOÚ a'jejich provád!ní je systematicky sle-
dováno.

Na základ!'r&zn(ch konzultací s'inspektory ochrany 
údaj& ohledn! pot"eby p"edb!#n(ch kontrol ze 

strany EIOÚ byla u n!kter(ch p"ípad& vyhlá)ena nut-
nost provést p"edb!#nou kontrolu, nap"íklad v'p"í-
pad! sly)ení kandidát& na komisa"e v'Evropském 
parlamentu, ergonomického posouzení pracovního 
prost"edí v'Evropském parlamentu a'jmenování vy)-
)ích ú"edník& v'Evropském parlamentu.

Sledování dodr(ování 
p'edpis&
Provád!ní na"ízení o'ochran! údaj& orgány a'insti-
tucemi je systematicky sledováno té# p"i pra-
videln(ch inventurách v(konnostních ukazatel&, 
zahrnujících v)echny orgány a'instituce EU. Po akci 
na ja"e 2009 zve"ejnil EIOÚ zprávu, která ukázala, #e 
orgány EU dosáhly p"i pln!ní po#adavk& na ochranu 
jejich údaj& zna%ného pokroku, ale ve v!t)in! agen-
tur je pozorována ni#)í úrove$ pln!ní.

Krom! tohoto v)eobecného sledování provedl EIOÚ 
v' r&zn(ch orgánech a' institucích %ty"i kon troly 
na míst!. Pro tyto inspekce jsou vydávána syste-
matická návazná opat"ení a'v'blízké budoucnosti 
budou probíhat %ast!ji. V'%ervenci 2009 EIOÚ p"ijal 
manuál o'postupu p"i kontrolách a'na své interne-
tové stránce zve"ejnil klí%ové prvky tohoto postupu.

Stí(nosti

Jednou z'hlavních povinností EIOÚ, stanovenou na"í-
zením o'ochran! údaj&, je vyslechnutí a'pro)et"ení 
stí#ností, jako# i provád!ní vy)et"ování bu- z'vlast-
ního podn!tu, nebo na základ! stí#nosti.

Po$et i slo(itost stí#ností adresovan(ch EIOÚ roste. 
V'roce 2009 EIOÚ obdr#el 111 stí#ností (v'porovnání 

Jednou z!hlavních úloh EIOÚ je provád"t 
nezávisl# dozor nad zpracováním údaj$ 
uskute%&ovan#m evropsk#mi orgány %i 
institucemi. Právní rámec je tvo'en na'ízením (ES) 
%.!45/2001, které stanoví 'adu povinností pro ty, 
kdo údaje zpracovávají, ale rovn"( 'adu práv pro 
ty, jejich( osobní údaje jsou zpracovávány. 

P'edb"(né kontroly zpracování byly v!pr$b"hu 
roku 2009 i nadále d$le(it#m aspektem dozoru, 
ale EIOÚ pracoval i na jin#ch formách dozoru, 
jako je vy'izování stí(ností, kontroly, poradenství 
o!správních opat'eních a!návrhy tematick#ch 
pokyn$. 
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s'rokem 2008 nár&st o'32'%). Zhruba dv! t"etiny 
t!chto stí#ností byly nep"ípustné, nebo* se t(kaly 
problém& na vnitrostátní úrovni, k jejich# )et"ení 
EIOÚ nemá pravomoc. Zb(vající stí#nosti vy#adovaly 
hloubková )et"ení. 

V!t)ina p"ípustn(ch stí#ností se t(kala údajného 
poru)ení d&v!rnosti, nadm!rného shroma#-ování 
údaj& nebo nezákonného pou#ívání údaj& správ-
cem, p"ístupu k'údaj&m, práv na opravu a'v(maz 
údaj&. V'osmi p"ípadech do)el EIOÚ k'záv!ru, #e 
k'poru)ení pravidel ochrany údaj& skute%n! do)lo.

Z'oprávn!n(ch stí#ností podan(ch v'roce 2009 byla 
v!t)ina namí"ena proti Evropské komisi, v%etn! 
Evropského ú"adu pro boj proti podvod&m (OLAF) 
a'Evropského ú"adu pro v(b!r personálu (EPSO). 
S'tím je t"eba po%ítat, jeliko# Komise provádí více 
zpracování osobních údaj& ne# jiné orgány a'insti-
tuce EU. Vysok( po%et stí#ností na ú"ady OLAF 
a'EPSO lze vysv!tlit povahou %inností, které tyto 
orgány provád!jí.

Správní opat'ení
EIOÚ i nadále poskytoval poradenství ohledn! správ-
ních opat"ení, která evropské orgány a' instituce 
zam()lejí v'oblasti zpracování osobních údaj&. Byla 
vznesena "ada otázek, v%etn! p"edávání osobních 
údaj& do t"etích zemí nebo mezinárodním organi-
zacím, zpracování údaj& v'p"ípad! pandemického 
postupu, ochrany údaj& v'útvaru interního auditu 
a'provád!cích pravidel k'na"ízení o'ochran! údaj&. 

Tematické pokyny

EIOÚ p"ijal pokyny ohledn! zpracování osobních 
údaj& p"i náboru personálu a'zpracování zdra-
votních údaj& personálu. V'roce 2009 zrealizoval 
ve"ejnou konzultaci o'pokynech t(kajících se sledo-
vání pomocí videokamer, p"i%em# v'tomto kontextu 
mimo jiné zd&raznil jako klí%ové zásady „soukromí 
coby aspekt návrhu“ a'individuální odpov!dnost.
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KONZULTACE

Hlavní trendy 

V' roce 2009 pomohla "ada v(znamn(ch %inností 
a'událostí p"iblí#it se k novému právnímu rámci 
pro ochranu údaj&. Realizace této perspektivy bude 
v'nadcházejících letech dominovat pracovnímu pro-
gramu EIOÚ. 

Na konci roku 2008 byl na úrovni EU poprvé p"ijat 
obecn( právní rámec pro ochranu údaj& v"oblasti 
policejní a"soudní spolupráce. A%koli nebyl pln! 
uspokojiv(, byl to d&le#it( krok správn(m sm!rem.

V'roce 2009 bylo druh(m v(znamn(m pokrokem 
p"ijetí upravené sm#rnice o"soukromí v"elektro-
nick%ch komunikacích v' rámci v!t)ího balí%ku. 
Jednalo se té# o'první krok v'modernizaci právního 
rámce pro ochranu údaj&. 

Vstup Lisabonské smlouvy v' platnost p"edzna-
menává novou éru v'oblasti ochrany údaj&. Jejím 
v(sledkem nebyla pouze skute%nost, #e se Listina 
základních práv stala závaznou pro orgány a'insti-
tuce, jako# i %lenské státy p"i postupu v' oblasti 
p&sobnosti práva EU, ale té# zavedení obecného 
základu pro komplexní právní rámec v' %lánku 
16'Smlouvy o'fungování Evropské unie (SFEU). 

V'roce 2009 Komise rovn!# zahájila ve"ejnou kon-
zultaci o'budoucnosti právního rámce pro ochranu 
údaj&. EIOÚ spolupracoval úzce se sv(mi kolegy 
s'cílem zajistit vhodn( spole%n( vklad do této kon-
zultace a'vyu#il r&zn(ch p"íle#itostí ke zd&razn!ní 
pot"eby komplexn!j)í a'ú%inn!j)í ochrany údaj& 
v'Evropské unii.

Stanoviska EIOÚ 
a"klí$ové"otázky
EIOÚ pokra%oval v'provád!ní své obecné politiky 
konzultací a'vydal rekordní po%et právních stano-
visek na'r&zná témata. Tato politika stanovuje té# 
aktivní p"ístup, zahrnující pravideln( seznam návrh& 
právních p"edpis& p"edkládan(ch ke konzultaci, 
a'p"ipravenost pro neformálních konzultace v'p"í-
pravn(ch fázích návrh& právních p"edpis&. V!t)ina 
stanovisek EIOÚ byla sledována v'diskusích s'Parla-
mentem a'Radou. 

EIOÚ poskytuje orgán$m a!institucím Evropské 
unie poradenství ohledn" otázek ochrany údaj$ 
v!'ad" oblastí politik. Tato poradní úloha souvisí 
s!návrhy nov#ch právních p'edpis$ a!s!dal)ími 
iniciativami, které mohou mít vliv na ochranu 
osobních údaj$ v!Evropské unii. Konzultace má 
v"t)inou podobu formálního stanoviska, ale EIOÚ 
m$(e poskytovat pokyny i ve form" p'ipomínek 
%i politick#ch dokument$. V!rámci této %innosti je 
sledován i technologick# v#voj, kter# má vliv na 
ochranu údaj$.
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V'prostoru svobody, bezpe%nosti a'práva EIOÚ sle-
doval s'mimo"ádn(m zájmem v(voj kolem Stock-
holmského programu a'jeho vize pro p"í)tích p!t 
let v'oblasti spravedlnosti a'vnit"ních v!cí. EIOÚ 
poskytoval poradenství ohledn! v(voje programu 
a'podílel se na p"ípravn(ch pracích pro evropsk( 
informa%ní model. 

Dal)í práce v'této oblasti se t(kala p"ezkumu na'í-
zení Eurodac a" dublinského na'ízení, z"ízení 
agentury pro opera%ní správu velk(ch systém& infor-
ma%ních technologií a'uceleného p"ístupu k'dozoru 
v'této oblasti.

V' kontextu ochrany soukromí v' elektronick(ch 
komunikacích a'technologiích se mimo obecného 
p"ezkumu p"edm!tné sm!rnice zmín!ného v()e 
EIOÚ zapojil do "e)ení otázek t(kajících se sm!rnice 
o'uchovávání údaj&, pou#ívání )títk& RFID nebo inte-
ligentních dopravních systém& a'zprávy RISEPTIS 
nazvané D&v!ra v'informa%ní spole%nost.

V'souvislosti s'globalizací se EIOÚ anga#oval ve 
v(voji celosv!tov(ch norem, v'transatlantickém dia-
logu o'ochran! údaj& p"i prosazování práva, jako# 
i v' otázkách t(kajících se restriktivních opat"ení 
ohledn! domn!l(ch terorist& a'n!kter(ch t"etích 
zemí.

K'dal)ím oblastem v(razného zájmu EIOÚ pat"ilo 
ve'ejné zdraví, v%etn! p"eshrani%ní zdravotní pé%e, 

elektronického zdravotnictví a'farmakovigilance, 
a'p'ístup ve'ejnosti k"dokument&m, jako nap"íklad 
revize na"ízení o'p"ístupu ve"ejnosti k'dokument&m 
(ES) %.'1049/2001 a'r&zné soudní p"ípady o'vztahu 
mezi p"ístupem ve"ejnosti k'dokument&m a'ochra-
nou údaj&.

Nov% v%voj a"priority

Byla zji)t!na "ada mo#n(ch zm!n do budoucnosti, 
které EIOÚ poslou#í jako program hlavních priorit. 
Tyto priority zahrnují nové technologické trendy, 
které vyvolávají mimo"ádné obavy z' hlediska 
ochrany údaj& a'soukromí, jako jsou „chytré“ kame-
rové systémy, zm!ny probíhající v'rámci konceptu 
„internet v!cí“ a'on-line behaviorální reklama. 

D&le#it( v(voj v'oblasti politiky a"právních p'ed-
pis& rovn!# ur%í kontext pro konzulta%ní %innost 
EIOÚ v'roce 2010. Vedle p"ezkumu právního rámce 
pro ochranu údaj& ji# zmín!ného v()e bude EIOÚ 
v!novat zvlá)tní pozornost digitální agend! Komise, 
v' ní# jsou nezbytn(mi p"edpoklady soukromí 
a'ochrana údaj&. Probíhá té# v(znamn( v(voj, kter( 
umo#$uje EU a'jejím %lensk(m stát&m zab(vat se 
efektivn!ji vn!j)ím rozm!rem ochrany údaj&, nejen 
ve vztahu ke Spojen(m stát&m americk(m, ale i v')ir-
)ím rozsahu pomocí dal)ího rozvoje celosv!tov(ch 
norem.
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SPOLUPRÁCE

Hlavní platformou pro spolupráci mezi orgány pro 
ochranu údaj& v'Evrop! je pracovní skupina pro 
ochranu údaj& z'ízená podle $lánku 29. EIOÚ se 
ú%astní %inností pracovní skupiny, která hraje d&le-
#itou úlohu p"i jednotném uplat$ování sm!rnice 
o'ochran! údaj&. 

EIOÚ a'pracovní skupina spolupracovali v'dobré 
sou%innosti na "ad! témat, ale zam!"ili se zejména 
na provád!ní sm!rnice o'ochran! údaj& a'na úkoly 
v'oblasti ochrany údaj&, které souvisejí s'nov(mi 
technologiemi. EIOÚ také rozhodn! podporoval 
iniciativy p"ijaté za ú%elem usnadn!ní mezinárod-
ních tok& údaj&.

Za zmínku stojí i spole%n( p"ísp!vek k'„Budoucnosti 
soukromí“ v'reakci na konzultaci Evropské komise 
ohledn! právního rámce EU pro ochranu údaj& a'na 
konzultaci Komise t(kající se dopadu t!lesn(ch scan-
ner& v'oblasti letecké bezpe%nosti.

Jedním z'nejd&le#it!j)ích úkol& EIOÚ v'oblasti spo-
lupráce je Eurodac, kde jsou povinnosti dozoru 

sdíleny s'vnitrostátními orgány na ochranu údaj&. 
Koordina%ní skupina pro dozor nad systémem Euro-
dac, slo#ená z'vnitrostátních orgán& pro ochranu 
údaj& a'EIOÚ, se se)la t"ikrát a'soust"edila se na pro-
vád!ní pracovního programu p"ijatého v'prosinci 
2007. 

Jedním z'hlavních v(sledk& bylo v'%ervnu 2009 p"i-
jetí druhé zprávy o'inspekci zam!"ené na právo na 
informace #adatel& o'azyl a'metody posuzování v!ku 
mlad(ch #adatel&.

EIOÚ i nadále úzce spolupracuje s'orgány na ochranu 
údaj& v'b(valém „t"etím pilí"i“, tj. v'oblasti policejní 
a"soudní spolupráce, a's'pracovní skupinou pro 
policii a'spravedlnost. Sou%ástí této spolupráce byl 
v'roce 2009 p"ísp!vek do debaty o'Stockholmském 
programu a'hodnocení dopadu rámcového rozhod-
nutí Rady na ochranu údaj&. 

Pozornost byla nadále v!nována spolupráci na 
dal)ích mezinárodních fórech, zejména na Mezi-
národní konferenci inspektor& ochrany údaj& a'sou-
kromí v' Madridu, která vedla ke vzniku souboru 
celosv!tov(ch norem pro ochranu údaj&. 

EIOÚ rovn!# zorganizoval seminá" na téma „Reakce 
na poru)ování bezpe%nosti“ v'kontextu Lond(nské 
iniciativy zahájené na 28.'mezinárodní konferenci 
v'listopadu 2006 s'cílem zv()it pov!domí o'ochran! 
údaj& a'zefektivnit ji.

EIOÚ spolupracuje s!jin#mi orgány pro ochranu 
údaj$ s!cílem podporovat konzistentní ochranu 
údaj$ v!celé Evrop". Tato úloha v!oblasti 
spolupráce se t#ká rovn"( spolupráce s!orgány 
dozoru z'ízen#mi v!rámci b#valého „t'etího pilí'e“ 
EU a!v!souvislosti s rozsáhl#mi informa%ními 
systémy.
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HLAVNÍ CÍLE  
PRO ROK 2010

Pro rok 2010 byly vybrány následující hlavní cíle:

 • Podpora sít! inspektor& ochrany údaj&

Za ú%elem zv()ení ú%innosti práce inspektor& 
ochrany údaj& bude EIOÚ tyto inspektory i nadále 
v(razn! podporovat, a'to zejména v'nedávno z"í-
zen(ch agenturách, a'podpo"í i sdílení odborn(ch 
znalostí a'osv!d%en(ch postup&, v%etn! mo#ného 
p"ijetí profesních norem. 

 • Úloha p"edb!#né kontroly

EIOÚ bude klást v!t)í d&raz na provád!ní doporu-
%ení uveden(ch ve stanoviscích k'p"edb!#n(m kon-
trolám a'zajistí vhodná následná opat"ení. Zvlá)tní 
pozornost bude i nadále v!nována p"edb!#né kon-
trole obvykl(ch zpracování v'agenturách.

 • Horizontální pokyny

EIOÚ bude i nadále vypracovávat a'zp"ístup$ovat 
p"íslu)né horizontální pokyny s tím, #e budou zve"ej-
n!ny pokyny t(kající se sledování pomocí videoka-
mer, správních )et"ení a'disciplinárních "ízení, jako# 
i provád!cí pravidla t(kající se inspektor& ochrany 
údaj&. 

 • Zásady v'oblasti kontrol

EIOÚ zve"ejní komplexní politiku sledování pln!ní 
a'prosazování pravidel ochrany údaj& v'orgánech 
a'institucích, její# sou%ástí budou ve)keré nále#ité 
prost"edky k' posouzení a' zaji)t!ní respektování 
zásad ochrany údaj& a'k'podpo"e odpov!dnosti 
orgán& za "ádnou správu osobních údaj&. 

 • Rozsah konzultací

EIOÚ bude i nadále vydávat v%asná stanoviska %i 
p"ipomínky k'návrh&m nov(ch právních p"edpis& 
a've v)ech relevantních oblastech bude zaji)*ovat 
vhodná návazná opat"ení. Zvlá)tní pozornost bude 
v!nována ak%nímu plánu provád!ní Stockholm-
ského programu.

 • P"ezkum právního rámce 

EIOÚ se bude p"ednostn! zab(vat rozvojem kom-
plexního právního rámce pro ochranu údaj&, zahr-
nujícího v)echny oblasti politiky EU a'zaji)*ujícího 
ú%innou ochranu v'praxi, a'dle pot"eby a'vhodnosti 
p"isp!je k've"ejné debat!. 

 • Digitální agenda

EIOÚ bude v!novat zvlá)tní pozornost digitální 
agend! Komise ve v)ech oblastech, které mají zjevn( 
dopad na ochranu údaj&. Intenzivn! bude podpo-
rována zásada „soukromí coby aspekt návrhu“ a'její 
zavád!ní do praxe. 

 • Informa%ní %innosti

V'zájmu lep)ího uspokojení po#adavk& náv)t!vník& 
bude EIOÚ dále vylep)ovat své informa%ní nástroje 
poskytované on-line (internetová stránka a'elektro-
nick( bulletin). Pokud jde o'tematické otázky, budou 
vypracovávány nové publikace („informa%ní listy“).

 • Vnit"ní organizace

EIOÚ provede revizi organiza%ní struktury svého 
sekretariátu, aby zajistil efektivn!j)í a' ú%inn!j)í 
v(kon r&zn(ch rolí a'úkol&. Hlavní linie nové struk-
tury budou zve"ejn!ny na internetové stránce.

 • ,ízení zdroj&

EIOÚ bude dále rozvíjet %innosti t(kající se +nan%-
ních a' lidsk(ch zdroj& a'bude zdokonalovat dal)í 
vnit"ní pracovní procesy. Zvlá)tní pozornost bude 
v!nována pot"eb! dal)ího kancelá"ského prostoru 
a'rozvoji systému organizace práce. 
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