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ŠTRASBURK

Slyšení kandidáta pana WIEWIOROWSKÉHO

– Mohl byste prosím popsat důvody Vaší žádosti o tuto funkci a proč si myslíte, že jste 

pro ni vhodným kandidátem?

Úkoly, které vykonává Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ), jež ručí za základní práva, 

pro mě mají obzvláště velký význam, jelikož se týkají hodnot, které jsou i přes kontinuální 

proměny světa stále aktuální. Proto bych se při objasňování důvodů mé kandidatury na funkci 

zástupce EIOÚ chtěl odvolat na své zkušenosti. Narodil jsem se do „analogového“ světa a 

z tohoto pohledu nepatřím k pokolení digitální éry. Svět, jaký jsem znal jako dítě a 

dospívající, byl světem za železnou oponou. Informační a internetový věk v tomto světě nastal 

na počátku 90. let – zároveň s příchodem svobody a demokracie. Osvojování si dovednosti 

samostatně zpracovávat informace, bez dohledu cenzury a za použití moderních přístrojů, to 

byla pro jednu celou generaci lidí, kteří – tak jako já během svého studia práv – sotva 

překročili práh dospělosti, zkušenost svobody a lekce sociálních schopností. I tehdy pro nás 

hodnoty, které jsou základem EU, jako na jedné straně důstojnost, svoboda a lidská práva, 

mezi nimi svoboda projevu a právo na soukromí a na straně druhé volný trh a volný pohyb 

osob, zboží a služeb, vytyčovaly směry myšlení a byly důležitým vztažným bodem. V době 

současných ohrožení a narůstajících problémů globálního charakteru i v rámci Unie tyto 

hodnoty stále nabývají na významu, proto by měly určovat směr činností EU a jejích institucí 

a orgánů. Pro fungování instituce, jako je EIOÚ, která se již deset let zabývá činnostmi
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v oblasti lidských práv, jsou zcela zásadní. Úlohou této instituce by mělo být poskytování 

poradenství orgánům a institucím EU, spolupráce s nimi, zejména s Evropským parlamentem, 

a činit opatření. Nelze pominout rovněž dosahování konsensu mezi zúčastněnými stranami a 

pragmatický přístup v jednotlivých záležitostech.

To vyžaduje, aby osoba plnící úlohu zástupce EIOÚ disponovala znalostmi v oblasti 

technologie, řídícími schopnostmi, ale byla rovněž schopna zaujmout vědecký přístup k řešení 

problémů a čelit situacím, které v budoucnu mohou nastat. 

Proto jsem přesvědčen, že výsledky mé práce a nabyté zkušenosti by mohly ideálně posloužit 

Evropské unii jako celku, a zejména evropským orgánům. Spojení akademických znalostí a 

praktických zkušeností z obchodní činnosti, klíčových oblastí práva a z oblasti informačních 

technologií spolu s dlouhodobou zkušeností s jejich uplatňováním v úloze orgánu ochrany 

údajů, jak na celostátní, tak mezinárodní úrovni, je podle mého názoru skutečným 

předpokladem pro úspěšné vyrovnání se s výzvami a nalezení vhodných řešení. 

– Mohl byste uvést své představy o úkolech EIOÚ v oblasti dohledu? Jak si 

představujete roli EIOÚ při provádění dohledu nad zpracováním údajů ze strany 

orgánů a institucí EU a jak hodláte využít intervenční pravomoci EIOÚ k zajištění 

dodržování předpisů? 

Úloha orgánů ochrany údajů, mimo jiné EIOÚ, se odvíjí od klasické odpovědnosti v oblasti 

dohledu, řešení stížností až po poradenství a zvyšování povědomí veřejnosti. Obecně se má za 

to, že orgány ochrany údajů hrají úlohu ochránce, kontrolora, konzultanta, vzdělavatele, 

politického poradce, vyjednavače a orgánu provádějícího právní předpisy1. Z tohoto hlediska 

nelze úlohu dozoru, a potažmo dodržování předpisů oddělit od zbývajících úloh.

Je nutné rozvíjet model dozoru, v němž plní důležitou úlohu inspektoři ochrany údajů 

v institucích a orgánech, kteří interně vykonávají dozor nad zpracováním údajů a zahajováním 

příslušných postupů. Oni znají zvláštnosti fungování jednotlivých institucí nejlépe a jsou 

schopni využít vhodné prostředky, přičemž je nutné mít na paměti, že kromě záruky 

nezávislosti jsou tito inspektoři stále zaměstnanci dané instituce. Ale díky tomu mohou rovněž 

stále působit uvnitř instituce a využívat přitom své znalosti zvláštností jejího fungování. Jsem 

přesvědčen, že EIOÚ by měl rozvíjet vztahy s inspektory ochrany údajů, podporovat je tím, že 

                                               
1 C.Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
s. 107–116 
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jim zpřístupní příslušné nástroje, poskytovat jim poradenství a neustále s nimi vést dialog. Na 

nutnost takového přístupu upozornily zúčastněné strany během konzultací, které předcházely 

vypracování strategie EIOÚ na období 2013–2014. V praxi je totiž pro ochranu osobních 

údajů nejtěžší a zároveň klíčové přenesení obecných zásad obsažených v právních předpisech 

do konkrétních postupů a řešení. 

Teprve když jsou proaktivní činnosti na nevládní úrovni neúčinné nebo nedostatečné, je nutné 

zajistit, aby samotná správa měla možnost učinit opatření, přičemž je nutné tuto pravomoc 

pevně zakotvit do seznamu kompetencí EIOÚ, jak je tomu v současném zákonodárství. Tyto 

činnosti by rovněž měly vést ke zvýšení povědomí, a v důsledku toho i ke skutečnému 

provádění právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Je důležité, aby EIOÚ, jakož i jiné orgány ochrany osobních údajů, rozuměl zvláštnostem 

technologie a postupů zpracování údajů v institucích. Dobrým příkladem toho, jak je možné 

vyjít vstříc takovým potřebám, je nedávná iniciativa EIOÚ – Internet Privacy Engineering 

Network, jíž se zřizuje společenství, které se zabývá vývojem účinných řešení v oblasti 

ochrany a podpory soukromí na internetu. 

– Vzhledem k případné budoucí úloze úřadu EIOÚ jako sekretariátu Evropské rady pro 

ochranu údajů, pokud bude v tomto smyslu přijat balíček opatření na ochranu údajů, 

můžete vyjádřit svůj názor na možnou organizaci Evropské rady pro ochranu údajů a 

její pracovní metody a jak by mělo být změněno nařízení č. 45/2001, aby byla tato nová 

úloha zohledněna?

Očekávané změny právního rámce ochrany osobních údajů EU jsou neodlučně spjaty 

s institucionálními změnami týkajícími se modelu dohledu jak na úrovni vnitrostátní, tak na 

úrovni EU. Budoucí model by se měl opírat o doposud získané zkušenosti, zejména 

o výsledky práce pracovní skupiny zřízené podle článku 29. Z pohledu jejího současného 

člena a také místopředsedy jsem toho názoru, že není vhodné, aby Komise plnila úlohu 

sekretariátu, ačkoli uznávám kvalifikace a odborné znalosti jejích představitelů. Návrh svěřit 

tuto úlohu EIOÚ je v souvislosti s novou strukturou nezávislých orgánů ochrany osobních 

údajů na evropské úrovni ideální.

Musíme si však být vědomi toho, že budoucí Evropská rada pro ochranu údajů (EROÚ) se 

nebude zabývat pouze poradenskou činností, ale bude zapojena i do řešení jednotlivých sporů 

– což je z hlediska občanů nejdůležitější. Znamená to, že společenství ochrany údajů na sebe 

bere velmi důležité povinnosti a za činnosti, které vykonává, je vůči společnosti odpovědná.  
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Z toho pro EIOÚ jako instituci, která musí zajistit praktické fungování EROÚ, vyplývají 

konkrétní závazky týkající se zavádění určitých postupů a zajištění odpovídající infrastruktury 

v oblasti informačních a komunikačních technologií, která umožní efektivní spolupráci. Jsem 

si vědom toho, že EIOÚ bude mít dvojí úlohu, a jeho úkolem bude tyto dvě úlohy uvést do 

souladu a zharmonizovat.

Jsem přesvědčen, že EIOÚ musí jako sekretariát plnit úlohu poskytovatele služeb pro EROÚ 

a aktivně podporovat její činnost. Pracovníci EIOÚ v současnosti zásadním způsobem 

přispívají k činnosti pracovní skupiny zřízené podle článku 29, jsem proto přesvědčen, že 

EIOÚ jako sekretariát bude pro stávající strukturu této pracovní skupiny znamenat přidanou 

hodnotu. Budoucí model činnosti EROÚ by měl využívat nejlepších výsledků spolupráce 

mezi orgány ochrany údajů s cílem zajistit součinnost všech aktivit v této oblasti.

Nová úloha EIOÚ jako sekretariátu EROÚ bude pouze jedním z prvků nutných změn nařízení 

45/2001, které bude naléhavě nutné přizpůsobit novému všeobecnému nařízení o ochraně 

osobních údajů. 


