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KDO JSME 

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) je 

nezávislý orgán Evropské unie pro ochranu 

údajů odpovědný za dohled nad zpracováním 

osobních údajů evropskými orgány, institucemi 

a agenturami. 

Evropským orgánům, institucím a agenturám 

poskytujeme poradenství ohledně nových 

legislativních návrhů a iniciativ týkajících se 

ochrany osobních údajů. 

Sledujeme dopad nových technologií na ochra-

nu údajů a spolupracujeme s orgány dohledu, 

abychom zajistili důsledné prosazování pravi-

del EU v oblasti ochrany osobních údajů. 
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Nestrannost 
pracovat v rámci legislativního 

a politického rámce, který nám 

byl stanoven, být nezávislí a 

objektivní, nacházet správnou 

rovnováhu mezi zájmy.

Bezúhonnost 
dodržovat nejvyšší 

standardy etického chování 

a vždy dělat to, co je 

správné.

Transparentnost 
vysvětlovat, co děláme 

a proč, pro všechny 

srozumitelným 

způsobem.

Pragmatismus 
porozumět potřebám 

našich zúčastněných 

stran a hledat praktická 

řešení.

NAŠE 
HODNOTY 
A ZÁSADY  

NAŠE POSLÁNÍ 

Ochrana údajů je základním právem chráněným 

evropskými zákony. Inspektor ochrany údajů ve své 

každodenní práci hájí a podporuje soukromí jednotlivců 

a ochranu údajů. 
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CO DĚLÁME 

NAŠÍM POSLÁNÍM JE TAKÉ ZVYŠOVAT 

POVĚDOMÍ O  RIZICÍCH A CHRÁNIT 

PRÁVA A SVOBODY OBČANŮ PŘI 

ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ. REAGUJEME NA PORUŠENÍ 

OCHRANY ÚDAJŮ, STÍŽNOSTI 

JEDNOTLIVCŮ A TAKÉ ORGANIZUJEME 

ŠKOLENÍ PRO ORGÁNY, INSTITUCE A 

AGENTURY EU. 

Evropský inspektor ochrany údajů má čtyři hlavní 

oblasti činnosti: 

•  Dohled a prosazování: sledujeme zpracování 

osobních údajů evropskými orgány, institucemi 

a agenturami, abychom zajistili, že postupují 

v souladu s pravidly ochrany údajů. 

•  Politika a konzultace: poskytujeme poraden-

ství Evropské komisi, Evropskému parlamentu 

a Radě ohledně legislativních návrhů a iniciativ 

týkajících se ochrany údajů.

•  Technologie a ochrana osobních údajů: sle-

dujeme a posuzujeme, jak technologický vývoj 

ovlivňuje ochranu osobních údajů.

•  Spolupráce: spolupracujeme s  orgány do-

hledu na prosazování důsledné ochrany úda-

jů v  rámci celé EU. Naší stěžejní platformou 

pro spolupráci s orgány pro ochranu údajů je  

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.

Dalšími příklady evropských orgánů a agentur, 

nad nimiž vykonáváme dohled, jsou Europol po-

dle nařízení (EU) 2016/794, Pracovní skupina pro 

spolupráci v trestních věcech podle nařízení (EU) 

2018/1727 a EPPO podle nařízení (EU) 2017/1939.



 

Evropské orgány, instituce a agentury žádají ev-

ropského inspektora ochrany údajů o konkrétní 

rady, které poskytujeme ve formě písemných 

stanovisek, komentářů, rozhodnutí, dopisů a 

dokumentů. V  našich pravidelných pokynech 

poskytujeme také obecné rady týkající se té-

mat relevantních pro všechny orgány, instituce a 

agentury EU.

Dále provádíme šetření a audity ochrany údajů, 

abychom ověřili dodržování právních předpisů 

v oblasti ochrany údajů v praxi.

NAŠE PRAVOMOCI

Pokud orgány, instituce a agentury EU pravi-

dla ochrany údajů nedodržují, může evropský 

inspektor ochrany údajů využít těchto donuco-

vacích pravomocí, jež mu svěřilo nařízení (EU) 

2018/1725:

•  varovat nebo napomenout instituci EU, která 

nezákonně nebo nespravedlivě zpracovává 

vaše osobní údaje,

•  nařídit instituci EU, aby vyhověla žádostem 

o uplatnění vašich práv (např. přístup k vašim 

vlastním údajům),

•  uložit dočasný nebo definitivní zákaz určitého 

úkonu zpracování údajů,

•  uložit orgánům EU správní pokutu,

•  předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie.
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Evropský inspektor ochrany údajů usiluje o vy-

tvoření různorodého týmu odborníků v oblasti 

práva a techniky a dalších odborníků ve svých 

oborech z celé Evropské unie, kteří se podílejí 

na utváření prostředí ochrany údajů a naší or-

ganizace.

Toto mnohotvárné pozadí a různé pohledy nám 

umožňují kreativně reagovat na výzvy v oblasti 

ochrany údajů a nacházet řešení, která prospí-

vají společnosti jako celku, zejména pak těm 

nejzranitelnějším.

Naším cílem je společně chránit údaje lidí.

NAŠI LIDÉ
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V propojeném světě, kde údaje proudí přes hra-

nice, pomůže solidarita v rámci Evropy i na mezi-

národní úrovni posílit právo na ochranu údajů a 

zajistit, aby údaje občanů byly zabezpečeny po 

celé EU i mimo ni. 

Strategie EIOÚ pro 2020–2024 je zaměřena na 

tři pilíře – předvídavost, akci a solidaritu – a má 

za cíl utvářet bezpečnější, spravedlivější a udrži-

telnější digitální budoucnost.

•  Předvídavost: náš závazek být inteligentní 

institucí, která dlouhodobě zohledňuje tren-

dy v  oblasti ochrany údajů, jakož i právní, 

společenský a technologický kontext.

•  Akce: proaktivně rozvíjet nástroje pro evrop-

ské orgány, instituce a agentury, aby se staly 

světovými lídry v oblasti ochrany údajů. Pod-

porovat soudržnost činností donucovacích 

orgánů v EU výraznějším projevem skutečné 

evropské solidarity, sdílením zátěže a společ-

ným postupem.

•  Solidarita: věříme, že spravedlnost vyžadu-

je ochranu soukromí každého jednotlivce 

ve všech politikách EU, a že udržitelnost by 

měla být hnací silou pro zpracování údajů ve 

veřejném zájmu.

VÝHLED DO BUDOUCNA 
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