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Úvod 
Tento dokument je shrnutím třetí výroční zprávy1 Evropského inspektora ochrany údajů. 
Peter Hustinx (EIOÚ) a Joaquín Bayo Delgado (zástupce EIOÚ) zahájili svou činnost na 
počátku roku 2004 s cílem vytvořit nezávislý orgán zabývající se ochranou osobních údajů 
na „evropské úrovni“. Jejich hlavní úkoly, jak jsou stanoveny v nařízení č. 45/20012, 
spočívají v: 

• dohledu nad zpracováním osobních údajů správou EU, přičemž je třeba zajistit, aby 
práva a svobody fyzických osob, jejichž údaje jsou zpracovávány, nebyly 
porušovány; 

• poskytování poradenství ohledně návrhů nových právních předpisů EU, jež mají 
dopad na ochranu údajů (konzultace); 

• spolupráci s dalšími orgány pro ochranu údajů s cílem zajistit vysokou a soudržnou 
úroveň ochrany údajů v celé Evropě. 

 
Zatímco první rok činnosti byl rokem skutečného budování orgánu, druhý rok byl rokem 
upevňování úloh. Touto třetí zprávou začíná hodnocení výsledků.  Celkový dojem je, že 
orgány a instituce ES3 zlepšily situaci a rostoucí měrou se na EIOÚ obracejí s cílem 
postupovat při zpracovávání osobních údajů, k němuž každodenně dochází, i při práci na 
nových právních předpisech pro EU správně. 
 
Stále je třeba vyřešit nejméně dva problémy. První zahrnuje uplatňování pravidel a zásad 
ochrany údajů v celé správě EU a rozvíjení „kultury ochrany údajů“ jako součásti „řádné 
správy věcí veřejných“. EIOÚ začne na jaře roku 2007 bilancovat pokrok ve všech 
orgánech a institucích a odpovídajícím způsobem sdělí výsledky vyplývající z tohoto 
sledování. 
 
Druhý problém spočívá v dosažení toho, aby byly zásady ochrany údajů začleněny do 
právních předpisů Společenství, a ve zvýšení kvality politik EU, je-li účinná ochrana údajů 
základní podmínkou jejich úspěchu. Je jasné, že to předpokládá i účinné začlenění aspektu 
ochrany soukromí do některých oblastí, jako jsou politika veřejné bezpečnosti či politika 
vymáhání práva, kde je přístup někdy zdánlivě odlišný. 
 
Dohled 
V současné společnosti zpracovávají moderní správy osobní údaje v celé řadě oblastí. Jedná 
se o osobní údaje zaměstnanců, ale rovněž návštěvníků, příjemců finanční pomoci či 
mnoha dalších kategorií osob. Orgány a instituce ES provádějí v rámci každodenní činnosti 
nesmírné množství oprávněných zpracování osobních údajů. 
 
Jednou z hlavních úloh EIOÚ je dohlížet na to, aby práva a svobody osob nebyly při 
zpracovávání osobních údajů dotyčných osob porušovány. Právním rámcem je nařízení 
č. 45/2001, které stanovuje řadu povinností pro ty, kdo osobní údaje zpracovávají, ale 
rovněž řadu práv pro ty, jejichž údaje jsou zpracovávány. 
 
Jednoduchá zpracování osobních údajů, která nepředstavují zvláštní rizika pro subjekty 

                                                 
1 Úplné znění je k dispozici na adrese: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22. Lze 
jej zdarma objednat v tištěné anglické, francouzské a německé verzi. 
2 Nařízení (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 8, 12.1.2001, 
s. 1. 
3 Výrazy „orgány“ a „instituce“, které se objevují v nařízení (ES) č. 45/2001, jsou používány v celé zprávě. 
Zahrnují rovněž agentury Společenství. Kompletní seznam je uveden na této adrese: 
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm  
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údajů, jsou oznamována inspektorovi ochrany údajů příslušného orgánu či instituce. 
Inspektor ochrany údajů vede rejstřík všech těchto zpracování a dbá na to, aby bylo 
nařízení v rámci příslušného orgánu či instituce uplatňováno, například aby osobní údaje 
byly zpracovávány pouze za oprávněným účelem. 
 
Pokud zpracování údajů představuje zvláštní rizika pro osoby, jejichž údaje jsou 
zpracovávány, musí být podrobeno předběžné kontrole EIOÚ. EIOÚ poté určí, zda je 
zpracování v souladu s nařízením či nikoliv. Tato zpracování osobních údajů (představující 
rizika) se týkají například hodnocení zaměstnanců, zdraví osob, podezření ze spáchání 
trestného činu atd.4. 
 
Dohled vykonávaný zástupcem EIOÚ sahá od poskytování poradenství a pomoci 
inspektorům ochrany údajů přes provádění předběžných kontrol zpracování 
představujících rizika až po provádění šetření a zpracovávání stížností atd. Tato činnost 
zahrnuje rovněž vypracovávání základních a pozičních dokumentů a dohled nad ústřední 
jednotkou systému Eurodac. 
 
V roce 2006 bylo v souvislosti s jednotlivými případy předběžných kontrol vydáno 54 
stanovisek, což ve srovnání s rokem 2005 představuje dvoutřetinový nárůst. Pouze 
u 5 z těchto kontrol se jednalo o „vlastní“ předběžné kontroly v tom smyslu, že byly EIOÚ 
předloženy před zahájením příslušných zpracování. Předběžné kontroly se zabývaly 
především zpracováním osobních údajů v souvislosti s hodnocením zaměstnanců, 
zdravotními záznamy, e-monitoringem, disciplinárním řízením a sociálními odděleními. 
Otevřené případy předběžných kontrol „ex post“5 by měly být vyřízeny do jara roku 2007.  
 
Součástí této činnosti je i stanovení toho, zda je předběžná kontrola nutná v případech, 
v nichž si inspektor ochrany údajů není jistý a konzultuje EIOÚ. Vzhledem k tomu, že 
EIOÚ poskytuje v případech, kdy byl konzultován nebo vydal stanovisko v rámci 
předběžné kontroly, sérii doporučení (s cílem zabránit tomu, aby zpracování neporušovala 
nařízení), je nezbytné sledovat opatření přijatá příslušným orgánem či institucí. 
 
V roce 2006 obdržel EIOÚ 52 stížností, z nichž 10 bylo prohlášeno za oprávněné a dále 
posouzeno. Ve srovnání s rokem 2005 se jedná téměř o dvojnásobek. I v roce 2006 platilo, 
že velká většina obdržených stížností nespadala z hlediska dohledu do pravomoci EIOÚ, 
jelikož se tyto stížnosti týkaly například výhradně zpracování osobních údajů prováděných 
na úrovni členských států (kdy je příslušným orgánem vnitrostátní orgán pro ochranu 
údajů). 
 
V listopadu bylo podepsáno s Evropským veřejným ochráncem práv (jenž se zabývá 
stížnostmi o nesprávném úředním postupu orgánů a institucí) memorandum 
o porozumění, které poskytlo rámec pro postup v případech, kdy jsou oba orgány 
příslušné. 
 
V průběhu roku 2006 byla v různých oblastech provedena řada šetření. Pozornost je třeba 
věnovat šetření týkajícímu se generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou 
soutěž a šetření v souvislosti s úlohou Evropské centrální banky v případu společnosti 

                                                 
4 Pro podrobnější informace viz úplné znění a článek 27 nařízení č. 45/2001. 
5 Nařízení č. 45/2001 vstoupilo v platnost dne 1. února 2001 a jmenování EIOÚ a jeho zástupce nabylo 
účinku dne 17. ledna 2004. Předběžné kontroly „ex post“ se týkají zpracování, jež byla zahájena před 
jmenováním EIOÚ a jeho zástupce a jejichž předběžná kontrola nemohla být proto provedena před 
zahájením těchto zpracování.  
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SWIFT6. První šetření se týkalo rozsáhlého průzkumu, který uskutečnila Evropská komise 
a který zahrnoval shromažďování údajů spotřebitelů. Druhé šetření se zabývalo různými 
úlohami Evropské centrální banky v souvislosti se skutečností, že k systému SWIFT 
(systém pro přenos zpráv pro mezinárodní platby) měly přístup orgány USA. EIOÚ 
požadoval, aby Evropská centrální banka zajistila, že evropské platební systémy budou plně 
v souladu s evropskými právními předpisy v oblasti ochrany údajů. Případ společnosti 
SWIFT bude v průběhu roku 2007 sledován. 
 
Ve srovnání s předchozím rokem se v roce 2006 zvýšil počet konzultací, které EIOÚ 
poskytl v souvislosti se správními opatřeními. Z vlastní iniciativy zahájil průzkum postupů 
týkajících se osobních spisů. Zahájil rovněž průzkum v oblasti předávání osobních údajů 
třetím zemím a mezinárodním organizacím i průzkum o využívání sledování pomocí 
videokamer v orgánech a institucích. Práce na těchto důležitých otázkách bude v roce 2007 
pokračovat. 
 
Probíhaly i činnosti v souvislosti s dokumentem nazvaným „Přístup veřejnosti 
k dokumentům a ochrana údajů“7 a s návrhem dokumentu o e-monitoringu, který se 
zabývá údaji vznikajícími při používání elektronických komunikací (telefon, e-mail, internet 
atd.). V souvislosti s otázkou přístupu veřejnosti zasáhl EIOÚ ve věci projednávané před 
Soudem prvního stupně, a to ve prospěch žalující strany požadující, aby Komise zveřejnila 
úplný seznam uchazečů. Inspektorům ochrany údajů byl zaslán návrh dokumentu  
o e-monitoringu s cílem shromáždit jejich připomínky a reakce a zároveň bylo 
zorganizováno pracovní setkání, které mělo ověřit hlavní zásady obsažené v dokumentu. 
 
V průběhu celého roku pokračovala spolupráce s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů 
v souvislosti se společným dohledem nad systémem Eurodac. EIOÚ mimo jiné 
zorganizoval v červnu druhé koordinační setkání. Vzhledem k tomu, že EIOÚ je pro 
ústřední jednotku orgánem dozoru, zúčastnil se pravidelných setkání s Komisí, která systém 
jménem zúčastněných členských států řídí. V září roku 2006 zahájil EIOÚ ve spolupráci 
s německými a francouzskými odborníky hloubkový bezpečnostní audit, přičemž závěrečná 
zpráva bude vydána na jaře roku 2007. 
 
Konzultace 
Konzultační úloha EIOÚ spočívá v poskytování odborného poradenství orgánům 
a institucím ve všech otázkách týkajících se ochrany osobních údajů. Tato úloha je 
obzvláště důležitá u návrhů nových právních předpisů, které mají dopad na ochranu údajů. 
V těchto případech je stanovisko EIOÚ povinným článkem v legislativním procesu EU. 
 
V průběhu roku 2006 došlo k dalšímu rozvoji politiky v oblasti konzultací8. V prosinci byl 
na webové stránce zveřejněn soupis prací, jež jsou plánovány pro rok 2007. Kromě toho 
došlo ve srovnání s rokem 2005 téměř ke zdvojnásobení počtu vydaných stanovisek: 11 
stanovisek zabývajících se tématy, jako například výměna informací podle zásady 
dostupnosti, víza (včetně přístupu k rozsáhlému Vízovému informačnímu systému (VIS)), 
pasy a konzulární instrukce či finanční otázky. 
 
Největší obavy v souvislosti s policejní a justiční spoluprací v trestních věcech vzbuzuje 
pořadí kroků v rámci postupů spojených s jednotlivými návrhy. EIOÚ vyslovil nesouhlas 
se skutečností, že právní předpisy usnadňující výměnu údajů jsou přijímány, aniž by byla 

                                                 
6 Společnost pro celosvětovou mezibankovní telekomunikaci. 
7 T-194/04; Bavarian Lager vs. Komise. 
8 Viz rovněž strategický dokument zveřejněný v březnu roku 2005, který je k dispozici na adrese:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21 
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zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů. Návrh tohoto právního rámce byl předmětem 
dvou stanovisek EIOÚ, přičemž obě zdůraznila, že dříve, než bude probíhat výměna údajů, 
je zapotřebí přijmout rámec pro ochranu údajů. 
 
EIOÚ se zabýval zařazením používání biometrických údajů do několika návrhů Komise. 
Vzhledem k tomu, že biometrické údaje jsou nanejvýš citlivé a představují zvláštní rizika 
pro subjekty údajů, musí být jejich zpracovávání doplněno obzvláště důslednými a přísnými 
ochrannými opatřením. Dalším obecným tématem, kterému EIOÚ věnoval v roce 2006 
v několika stanoviscích zvláštní pozornost, je zvyšující se tendence zavádět ústřední 
databáze a systémy IT velkého rozsahu. EIOÚ konstatoval, že existuje trend, kdy po 
zavedení databáze je přístup umožněn i dalším orgánům a za jinými účely, než jsou účely, 
pro které byla databáze původně zřízena. Možné neoprávněné použití těchto databází je 
dalším důležitým důvodem toho, proč tyto databáze představují zvláštní rizika pro osoby, 
o jejichž údaje se jedná. 
 
Mezi další oblasti vzbuzující velké obavy patří nedostatek ochranných opatření v souvislosti 
s výměnou osobních údajů se třetími zeměmi.  EIOÚ vyžadoval, aby toto předávání údajů 
bylo umožněno pouze tehdy, je-li zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů 
nebo jedná-li se o výjimky uvedené ve směrnici 95/46/ES9. 
 
Kromě stanovisek vydaných k návrhům právních předpisů se EIOÚ zabýval rovněž dalšími 
významnými tématy, jako například nejvhodnějším způsobem strukturování dohledu nad 
schengenským informačním systémem druhé generace (SIS II), interoperabilitou databází 
a předáváním údajů o cestujících v letecké dopravě (údajů PNR10) Spojeným státům 
americkým. 
 
EIOÚ i nadále sleduje situaci, pokud jde o nové technologie mající vliv na ochranu 
soukromí a údajů, jako například základové technologie, či výzkum a vývoj. Sledoval 
rovněž vývoj politik a právních předpisů, a to nejen pouze v souvislosti s rozvojem 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, ale rovněž v dalších oblastech, jako je přezkum 
rámce pro ochranu soukromí či elektronických komunikací. 
 
Spolupráce 
Činnost EIOÚ související s ochranou údajů nespočívá pouze v úsilí, jež je věnováno 
oběma specifickým oblastem dohledu a konzultací. Pokud jde o evropskou integraci, 
spolupráce s dalšími orgány je základem dobrého fungování volného toku osobních údajů, 
jež spočívá na vysoké úrovni ochrany občanů. 
 
Hlavním fórem pro spolupráci mezi orgány pro ochranu údajů v Evropě je Pracovní 
skupina článku 29. Plenární zasedání se koná pětkrát ročně, nicméně praktické otázky 
mohou být řešeny v rámci různých podskupin, jakož i prostřednictvím webové stránky 
s omezeným přístupem umožňující vzájemné předávání informací. Pracovní skupina hraje 
klíčovou úlohu při jednotném uplatňování a výkladu obecných zásad směrnice 95/46/ES. 
 
EIOÚ mimo jiné aktivně přispěl ke třem stanoviskům pracovní skupiny týkajících se 
předávání údajů o cestujících v letecké přepravě Spojeným státům americkým. Dále přispěl 
k řadě stanovisek pracovní skupiny týkajících se návrhů právních předpisů. Pracovní 
skupina může vydávat stanoviska k návrhům právních předpisů, a to na základě argumentů 
vyplývajících z hledisek jednotlivých členských států. Jako příklad pozitivní součinnosti 

                                                 
9 Tato směrnice je ústředním prvkem evropských právních předpisů v oblasti ochrany údajů. Byla provedena 
do vnitrostátních právních předpisů všech členských států i Islandu, Norska a Lichtenštejnska.  
10 Jmenná evidence cestujících. 
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stanovisek pracovní skupiny a EIOÚ v roce 2006 je třeba uvést uchovávání 
telekomunikačních údajů, vyživovací povinnost či přezkum směrnice o ochraně soukromí 
v odvětví elektronických komunikací. 
 
EIOÚ má povinnost spolupracovat s orgány dozoru pro ochranu údajů v rámci „třetího 
pilíře“ EU (policejní a justiční spolupráce v trestních věcech). EIOÚ usiluje o zajištění 
vysoké a odpovídající úrovně ochrany údajů při činnostech společných orgánů dozoru pro 
Schengen, Europol, Eurojust a celní informační systém (CIS). Výrazný nárůst iniciativ na 
evropské úrovni, jejichž cílem je boj proti organizovanému zločinu a terorismu, včetně 
různých návrhů týkajících se výměny osobních údajů, způsobil, že úzká spolupráce se stala 
nezbytnou. Největší pozornost byla v roce 2006 věnována vzájemně propojeným návrhům 
rámcového rozhodnutí o ochraně údajů v rámci třetího pilíře a o výměně informací podle 
zásady dostupnosti. 
 
EIOÚ se zúčastnil rovněž evropských a mezinárodních konferencí o ochraně údajů 
a soukromí. Mezinárodní konference se zabývala výhradně tématem „společnost dohledu“ 
a vyústila mimo jiné v prohlášení s názvem „Komunikace o otázkách souvisejících 
s ochranou údajů a její zefektivnění“ (rovněž označováno jako londýnská iniciativa), jež 
získalo všeobecnou podporu. 
 
Komunikace 
Jako jeden z tvůrců londýnské iniciativy bude EIOÚ aktivně přispívat k navazujícím 
činnostem, jejichž cílem je co nejlepší komunikace v oblasti ochrany údajů. Jedná se 
o zásadní otázku, jelikož ochrana soukromí a osobních údajů občanů je nesmírně důležitá 
pro každou demokratickou společnost. V praxi londýnská iniciativa vyzývá orgány pro 
ochranu údajů k posouzení jejich výkonnosti, posílení jejich schopností v technologických 
oblastech, rozvoji nové komunikační strategie, konkrétnější komunikaci v oblasti ochrany 
údajů a podpoře zapojení dalších zúčastněných stran. 
 
V průběhu roku 2006 byla komunikační činnost EIOÚ v rámci jednotlivých hlavních úkolů 
i nadále zaměřena na různé cílové skupiny. Jako příklad lze uvést tyto činnosti: 

• rozhovory pro interní týdeník Komise vydávaný v nákladu 50 000 výtisků 
a distribuovaný i zaměstnancům dalších orgánů (informující zaměstnance o jejich 
právech; v rámci dohledu); 

• účast na pravidelných setkáních v rámci sítě inspektorů ochrany údajů (za účelem 
jejich informování například o výkladu ustanovení nařízení č. 45/2001; v rámci 
dohledu); 

• předkládání stanovisek k legislativním návrhům příslušným pracovním skupinám 
a výborům Evropského parlamentu a Rady, jakož i vydávání tiskových zpráv 
a poskytování rozhovorů novinářům (v rámci konzultace). 

 
EIOÚ využil i dalších komunikačních nástrojů a přednesl v průběhu roku řadu projevů, 
vydal pět čísel informačního bulletinu11, zapojil se do dne otevřených dveří EU atd. Rovněž 
byly během roku 2006 zaslány odpovědi na více než 170 žádostí o poskytnutí informací či 
poradenství od studentů a dalších zúčastněných občanů, jakož i od vedoucích projektů 
a právníků, přičemž rozsah témat v oblasti ochrany údajů byl široký. 
 
Správa, rozpočet a zaměstnanci 
Růst EIOÚ jako nově zřízeného orgánu pokračoval i v roce 2006, kdy získal ve srovnání 

                                                 
11 Na následující adrese je funkce umožňující automatické zasílání informačního bulletinu:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27 
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s rokem 2005 další zdroje. Rozpočet se zvýšil z částky o něco nižší než 3 miliony EUR na 
částku o něco vyšší než 4 miliony a počet zaměstnanců z 19 na 24. Správní prostředí se 
s přijetím různých vnitřních pravidel nezbytných pro řádné fingování orgánu, vytvořením 
výboru zaměstnanců apod. postupně rozšířilo. 
 
Spolupráce s Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí se dále prohloubila, 
a umožnila tak značné úspory z rozsahu. Významným krokem v roce 2006 bylo 
prodloužení interinstitucionální dohody o spolupráci s těmito orgány o tři roky. 
 
Vedle náboru umožňoval v oblasti lidských zdrojů program stáží i nadále přijímat pololetně 
dva až tři stážisty. 
 
Výsledky dosažené v roce 2006 
Ve výroční zprávě za rok 2005 jsou uvedeny následující hlavní cíle pro rok 2006, z nichž 
většina byla uskutečněna. 
 
• Podpora sítě inspektorů ochrany údajů 
Během roku se zvýšil počet inspektorů ochrany údajů. EIOÚ pokračoval v podpoře jejich 
sítě a pro nové inspektory ochrany údajů zorganizoval pracovní setkání. V rámci velkých 
orgánů jsou v souvislosti s oznámeními pravidelně prováděna dvoustranná hodnocení 
pokroku. 
 
• Provádění předběžných kontrol 
Počet předběžných kontrol probíhajících zpracování se výrazně zvýšil. Příslušné politiky 
a hlavní posuzované otázky byly na pravidelných schůzkách projednávány společně 
s inspektory ochrany údajů. 
 
• E-monitoring a provozní údaje 
Konečné znění dokumentu obsahujícího pokyny pro zpracovávání osobních údajů 
v souvislosti s používáním elektronických komunikačních sítí by mělo být zveřejněno na 
začátku roku 2007. První stanoviska k předběžným kontrolám v této oblasti byla vydána 
v roce 2006. 
 
• Pokyny pro zpracovávání osobních spisů 
Byl proveden průzkum stávajících postupů pro zpracovávání osobních spisů zaměstnanců 
orgánů a institucí a v současné době jsou připravovány pokyny. 
 
• Předávání údajů třetím zemím 
Předávání údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím bylo analyzováno 
v předběžném dokumentu. 
 
• Dohled nad systémem Eurodac 
V současné době probíhá hloubkový bezpečnostní audit centrální databáze Eurodac, který 
bude dokončen v polovině roku 2007. 
 
• Poradní úloha v souvislosti s návrhy právních předpisů 
Počet vydaných stanovisek se téměř zdvojnásobil, přičemž tato stanoviska pokrývají celou 
řadu témat Na webové stránce byl zveřejněn první soupis příslušných témat pro rok 2007. 
 
• Zasahování do soudních případů 
EIOÚ bylo přiznáno právo zasáhnout ve třech případech, které byly projednávány před 
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Soudem prvního stupně a které se týkaly přístupu veřejnosti k dokumentům a ochrany 
údajů, a zúčastnil se veřejného jednání v souvislosti s jedním z těchto případů. Požádal 
rovněž o to, aby mohl zasáhnout ve věci projednávané před Soudem prvního stupně 
ohledně platnosti směrnice 2006/24/ES o uchovávání údajů. 
 
• Druhá verze webové stránky 
Zcela přepracovaná webová stránka, strukturovaná podle hlavních úloh EIOÚ, byla 
uvedena do provozu v lednu roku 2007. 
 
• Rozvoj zdrojů 
EIOÚ pokračoval v rozvoji zdrojů a infrastruktury, jež jsou nezbytné pro zajištění 
účinného plnění jeho úkolů Správní dohoda uzavřená v roce 2004 s Komisí, Parlamentem 
a Radou byla prodloužena o další tři roky. 
 
Cíle na rok 2007 
Pro rok 2007 byly vybrány následující hlavní cíle. Dosažené výsledky budou uvedeny ve 
výroční zprávě za příští rok. 
 
• Rozsah sítě inspektorů ochrany údajů 
Po zapojení všech orgánů a institucí by měla síť inspektorů ochrany údajů fungovat 
v plném rozsahu. EIOÚ bude i nadále poskytovat silnou podporu a pomoc při rozvoji 
funkcí inspektorů ochrany údajů a bude prosazovat výměnu osvědčených postupů. 
 
• Provádění předběžných kontrol 
Budou dokončeny předběžné kontroly probíhajících zpracování. Zvláštní pozornost bude 
věnována interinstitucionálním systémům a dalším situacím, kdy dochází ke společnému 
používání údajů ze strany orgánů a institucí, a to za účelem racionalizace a zjednodušení 
postupů. 
 
• Inspekce a kontroly 
Na jaře roku 2007 začne EIOÚ prostřednictvím kontrol ve všech orgánech a institucích 
vyhodnocovat pokrok dosažený při provádění nařízení č. 45/2001. 
 
• Sledování pomocí videokamer 
Budou vypracovány a vydány pokyny pro sledování pomocí videokamer prováděné 
jednotlivými orgány a institucemi, které by mohlo mít dopad na ochranu soukromí 
zaměstnanců a návštěvníků. 
 
• Horizontální otázky 
Stanoviska k předběžným kontrolám a rozhodnutí o stížnostech se zabývala řadou 
obecných otázek, užitečných rovněž pro orgány a instituce jiné než ty, kterých se jednotlivé 
případy týkaly. EIOÚ vypracuje k těmto horizontálním otázkám dokumenty a poskytne je 
všem orgánům a institucím jako vodítko. 
 
• Konzultace ohledně návrhů právních předpisů 
EIOÚ bude i nadále vydávat stanoviska k návrhům nových právních předpisů a dbát na to, 
aby byla tato stanoviska odpovídajícím způsobem zohledněna. Zvláštní pozornost bude 
věnována příslušným návrhům prováděcích rozhodnutí. 
 
• Ochrana údajů v rámci třetího pilíře 
Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji obecného rámce pro ochranu údajů v rámci 
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třetího pilíře a jeho přijetí. EIOÚ bude rovněž pozorně sledovat návrhy týkající se 
přeshraniční výměny osobních údajů nebo poskytování přístupu k údajům soukromého 
nebo veřejného sektoru pro účely vymáhání práva. 
 
• Komunikace o otázkách souvisejících s ochranou údajů 
EIOÚ bude důrazně podporovat činnosti navazující na „londýnskou iniciativu“. To 
zahrnuje činnosti od zvyšování povědomí až po lepší provádění a účinné prosazování zásad 
ochrany údajů. 
 
• Jednací řád 
Bude přijat a všeobecně zpřístupněn jednací řád pokrývající jednotlivé funkce a činnosti 
EIOÚ. 
 
• Řízení zdrojů 
Prostřednictvím posílení struktury rozpočtu, přijetí vnitřních pravidel v příslušných 
oblastech (jako například hodnocení zaměstnanců) a rozvoje politiky odborné přípravy 
bude dále zlepšeno řízení finančních a lidských zdrojů. 
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