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Pracuji v oblasti ochrany údajů nepřetržitě již déle než 15 let. Díky své profesní dráze 
jsem získal kompletní („360stupňový“) pohled na toto téma, nejprve při práci pro legislativní 
orgán, poté pro regulační orgán (Národní komise pro informační technologie a svobody 
CNIL), a nakonec jako právní poradce.

Jako administrátor v Národním shromáždění jsem měl na starost transpozici směrnice 95/46, 
která hluboce změnila pravomoci CNIL (zákon z roku 2004). Díky zkušenosti z Národního 
shromáždění, kde jsem působil jako odborník na trestní otázky a na právo související 
s osobními údaji, jsem získal návyk, metodu, ale především nadšení pro práci, 
poradenství a vyjednávání s volenými zástupci, s politickými skupinami a s členy 
exekutivy. Všechny tyto úkoly jsou nedílnou součástí úkolů evropského inspektora ochrany 
údajů (EIOÚ), jak o tom svědčí Politický dokument, který zveřejnil dne 4. června t.r. 

Jakožto generální tajemník jsem vytvářel novou komisi CNIL na základě zákona z roku 
2004. Změnil jsem její uspořádání a rozrůznil její zdroje právní ale zejména technologické 
expertízy. Regulační orgán má totiž tím větší sklon ke konzervatismu, čím menší je jeho 
pragmatický přístup k analýze, je tím citlivější na vnější tlaky, čím méně zvládá technologii. 
Pod vlivem tohoto přesvědčení jsem v CNIL ztrojnásobil počet inženýrů. Aby byl dnes 
regulační orgán nezávislý, musí být víceoborový. Právně jsem zajišťoval výkon 
donucovacích a kontrolních pravomocí CNIL, vytvořil jsem nové on-line služby pro 
uživatele, inovoval jsem oblast komunikace a zaměřil se na mezinárodní oblast s cílem 
prosazovat a objasňovat evropský model (viz konferenci ve Štrasburku v roce 2008, která 
vyústila v Madridskou deklaraci). Tato „nová komise CNIL“ a její komunikační strategie 
vyvolaly nepřátelské reakce a vedly k ohrožení její nezávislosti prostřednictvím 
parlamentních pozměňovacích návrhů, jejichž cílem bylo snížit její rozpočet, nebo také 
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prostřednictvím politických tlaků v některých záležitostech úzce souvisejících s veřejnými 
svobodami. K tomu lze uvést několik příkladů, jako byla kontrola policejních záznamů 
(STIC) nebo projekt vytvoření evidence zpravodajských služeb „EDWIGE“. Znám tudíž 
přesný smysl nezávislosti, její náročnost, ale také míru otevřenosti k dialogu, již vyžaduje, 
neboť se z ní jinak stává nepochopená a nedostupná samoúčelnost. Právě takovou náročnou, 
otevřenou, ale zároveň pevnou koncepci nezávislosti bude EIOÚ potřebovat k tomu, aby 
úspěšně realizoval své nové úkoly. 

Závěrem je třeba uvést, že více než kdy jindy je aktuální ekonomická dimenze ochrany 
údajů. Prožívám ji každodenně při své právní praxi v mezinárodní kanceláři. Osobní údaje 
jsou novým „černým zlatem“ ekonomiky. Umožňují vytvářet nové služby, nové trhy. Tyto 
nové subjekty digitální ekonomiky jsou tudíž zásadním „spínačem“, neboť jsou díky svému 
ovládání osobních údajů horizontálně diverzifikovány. Znalost ekonomické reality je 
zásadním přínosem pro to, aby si EIOÚ nadále zachoval svůj význam a pragmatický 
přístup ve své poradní úloze pro evropské orgány a instituce. 

Právě v této souvislosti s neustálou inovací a konkurencí mezi regulačními právními systémy 
se Evropa rozhodla reformovat svůj vlastní model. Návrh nařízení zavádí nový systém 
správy u orgánů, a to pomocí mechanismu soudržnosti pod vedením budoucí evropské rady, 
pro niž bude EIOÚ zajišťovat sekretariát. Jedná se o mimořádně odpovědný, nový 
strategický úkol. Proto je zapotřebí vymyslet „novou“ podobu EIOÚ s novým týmem pro 
nový projekt. Ze zkušenosti vím, jakou energii, angažovanost, inovační kapacitu 
a nadšení provedení této změny vyžaduje. Nadšení, pružnost v organizaci, víceoborový 
přístup k ochraně údajů, otevřená, ale pevná koncepce nezávislosti, to jsou potřeby „nového“ 
EIOÚ. Takové jsou kvality, které bych mu rád poskytl. 

Než vstoupí v platnost budoucí nařízení, bude muset inspektor (EIOÚ) vykonávat svůj 
kontrolní úkol s využitím všeho, čeho bylo v této oblasti dosaženo za posledních 10 let a co
je jasně formulováno v Politickém dokumentu. Jednou z prvních povinnosti inspektora totiž 

je být předvídatelný. 

Být předvídatelný znamená především jasně stanovit a sdělit svá kritéria řazení 
prováděných kontrolních činností podle priorit. Ať již se jedná o návštěvy na místě nebo 
o předběžné kontroly u rizikového zpracování, mohlo by toto stanovení priorit vyplývat 
z těchto kritérií: (i) doručené stížnosti, ačkoli jejich počet od roku 2011 neustále klesá (ze 100 
na 80 v roce 2013), (ii) tematika, kterou EIOÚ určí (například bezpečnost údajů, oblasti 
komentářů, určování zeměpisné polohy, praxe „přines si vlastní zařízení“ („Bring your own 
device“ – BYOD) v evropských orgánech a institucích apod.). Vzhledem k rostoucímu počtu 
doručených žádostí o předběžné kontroly (80 v r. 2010, 280 v r. 2013) by EIOÚ mohl tento 
příliv regulovat a zavést své priority při obezřetném využívání mlčenlivých stanovisek podle 
článku 27 nařízení 45/2001. 

EIOÚ by měl každoročně zveřejňovat svůj program kontroly a komunikovat na základě 
bilance programu z roku předcházejícího. Cílem této komunikace by rovněž bylo přispět 
ke zlepšení kultury ochrany údajů v orgánech a institucích Unie, neboť by z ní vyplývaly 
„osvědčené postupy“. Tento program by se přijímal na základě návrhů týmů EIOÚ a po 
dohodě se zástupcem. Měl by tudíž být také pojat a prováděn jako manažerský projekt. 
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Jakožto kontrolní orgán musí EIOÚ být spravedlivý a pragmatický, díky čemuž získá větší 
důvěryhodnost. Být spravedlivý znamená mít k dispozici předem zavedenou metodu analýzy 
souladu s pravidly ochrany údajů a souvisejících rizik, která je však pravidelně předmětem 
přezkumu, například za účelem sladění s technologickým vývojem (například v oblasti 
bezpečnosti nebo využívání) nebo se poučovat z kontrol, a sdělovat informace. Za tímto 
účelem by EIOÚ mohl požádat o podporu odborníky v oblasti informačních technologií 
(prostřednictvím Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací ENISA nebo dalších 
center zdrojů). Být pragmatický znamená provádět hodnocení souladu zpracování podle této 
metody analýzy při zohlednění konkrétních okolností zpracování, citlivosti zpracovávaných 
údajů, legitimity účelů a souvisejících rizik u práv osob. Přístup vycházející z rizik, pokud 
jsou tato rizika jasně formulována a pochopena, je také jedním z prostředků, díky nimž se 
může rozvíjet kultura ochrany údajů, neboť má empirický základ, který si příslušné útvary 
a osoby mohou snadno osvojit.

EIOÚ jakožto kontrolní orgán musí být výkonný.  Vzhledem k tomu, že zdroje, které má 
k dispozici, jsou vzácné, EIOÚ musí vybírat mezi kontrolními činnostmi, které provádí, 
a opírat se o vnější návaznost souladu. Návaznost existuje především s inspektory ochrany 
údajů (DPO) a s koordinátory (DPC). Propojovat a motivovat toto společenství je jedním 
z prostředků, jak zkonkrétnit činnost EIOÚ a zaručit vysokou úroveň ochrany údajů v Unii. 

Za tímto účelem bude muset EIOÚ inovovat své metody komunikace. Například, podle 
dostupných zdrojů, lze předpokládat: (i) otevření extranetu věnovaného DPO a DPC, v němž 
tito spolupracovníci naleznou praktické průvodce, fóra, rubriku často kladených dotazů s 
odpověďmi na své otázky, (ii) pořádání vzdělávacích internetových konferencí, (iii) zavedení 
modulů „e-learningu“, (iv) vytvořit na základě vyššího počtu informací DPO a DPC 
zjištěných pomocí dotazníků nástroje nebo podpůrné prostředky uzpůsobené jejich potřebám, 
(v) případně shromáždit jednou ročně společenství DPO a DPC se zaměřením na určité téma 
nebo na určitou činnost. 

Za účelem naplánování budoucího uspořádání Evropské rady pro ochranu údajů (dále jen 
„rada“) je zapotřebí jasně definovat její úlohu. Z četby návrhů nařízení a směrnice v jejich 
znění z ledna 2012 vyplývá, že tato rada je nástrojem jejich jednotného uplatňování 
a orgánem pro řešení sporů a pro smírčí jednání mezi vnitrostátními orgány. 

Za tímto účelem rada zasahuje těmito čtyřmi způsoby: v reakci na žádost vnitrostátního 
orgánu v rámci své kontrolní pravomoci a priori (například pokud si vnitrostátní orgán přeje 
vytvořit seznam druhů zpracování, které podléhají předběžné konzultaci s radou, nebo 
přijmout závazná vnitřní pravidla), (b) na základě požadavku vnitrostátního orgánu
v rámci kontroly a posteriori(například pokud některý orgán odmítne zapojit jiný orgán do 
společné kontrolní operace). Parlament ostatně podstatně posílil pravomoc rady v této oblasti, 
neboť jí také udělil pravomoc, která jí umožňuje znát případy nesouladu mezi orgány 
v případě návrhu sankce, který vychází od některého z nich, (c) z vlastního podnětu s cílem 
zavést průvodce osvědčenými postupy a hlavní směry určené vnitrostátním orgánům, 
(d) jakožto středisko sdílených zdrojů sloužící vnitrostátním orgánům (poskytování 
vzdělávání, zajišťování dokumentace). 

Na základě těchto čtyř úkolů, které se mohou nepochybně vzájemně propojovat (například 
vzdělávání může vycházet z obtíží zjištěných v rámci společných operací), by se mělo na 
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počátku strukturovat uspořádání sekretariátu rady ze strany EIOÚ. Tudíž úkoly (a), (b) a (c) 
související s prací rady by měly být jako takové identifikovány v organizační struktuře, 
zatímco úloha střediska sdílených zdrojů (d) by byla průřezovou činností podporující 
všechny ostatní. Tato činnost by se měla opírat o poskytování zabezpečeného extranetu 
přístupného vnitrostátním orgánům, kde by kromě vzdělávací podpory a základny znalostí byl 
dostupný přehled o postupu při prošetřování různých žádostí, které rada dostává. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována prošetřování nejcitlivějších žádostí,
pravděpodobně těch, které se objeví v rámci kontroly ex-post(b). EIOÚ by se měl snažit 
nalézat vyvážená, spravedlivá a nestranná řešení, která jsou faktorem vytváření konsenzu 
a důvěry ve společenství orgánů. V tomto rámci bude pro úspěšné plnění úkolů hlavní 
„diplomatická“ úloha EIOÚ a jeho zástupce, jejich připravenost, schopnost naslouchat a vést 
dialog a také jejich znalosti o různých vnitrostátních orgánech a o jejich kultuře. 

Význam této organizace daný jejími úkoly, za podpory průřezového řízení v oblasti 
„zdrojů“, by měl být předmětem pravidelného hodnocení (každých 18 nebo 24 měsíců) 
v rámci rady s cílem zaručit její efektivitu a zachovat její pružnost v mimořádně inovačním 
digitálním světě. 
Tyto různé nové a strategické úkoly svěřené Evropskému inspektorovi ochrany údajů budou 
vyžadovat změny nařízení 45/2001, především jeho článku 46 („povinnosti“) a 47 
(„pravomoci“). 


