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1 ÚVOD

1. Posláním Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) je zajistit jednotné uplatňování
evropských pravidel v oblasti ochrany údajů a podporovat účinnou spolupráci mezi dozorovými úřady
v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

2. Dne 25. května 2018 začal EDPB zavádět do praxe nový institucionální a právní rámec. Tento rámec
tvoří obecné nařízení o ochraně osobních údajů1 a směrnice o prosazování práva2. Podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o prosazování práva již spolupráce není pouhou
možností nebo vedlejším úkolem, ale základní a nedílnou součástí naší činnosti. I když se podařilo
dosáhnout mnoha úspěchů, musíme se zabývat řadou výzev, máme-li posílit ochranu osobních údajů
na našem území i za jeho hranicemi. V zájmu účinného vypořádání se s hlavními výzvami, které leží
před námi, se EDPB rozhodl definovat strategii na období 2021–2023.

3. Náš konečný cíl, jímž je ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, je i nadále
určujícím faktorem naší činnosti. Základem naší strategie je rozvoj společné kultury ochrany údajů,
která slouží jako inspirace a vzor pro celý svět.

4. Tato strategie nestanoví vyčerpávající přehled činností EDPB v nadcházejících letech. Místo toho určuje
čtyři hlavní pilíře našich strategických cílů, jakož i soubor klíčových opatření, která mají pomoci při jejich
dosahování. EDPB tuto strategii začlení do svého pracovního programu a bude podávat zprávy
o pokroku, kterého u každého pilíře dosáhl, v rámci svých výročních zpráv.

2 PILÍŘ 1: DOSAHOVÁNÍ POKROKU V OBLASTI HARMONIZACE
A USNADŇOVÁNÍ SOULADU S PŘEDPISY

5. EDPB bude i nadále usilovat o co nejvyšší míru jednotnosti při uplatňování pravidel ochrany osobních
údajů a při omezování roztříštěnosti mezi členskými státy. Kromě poskytnutí praktických, snadno
pochopitelných a přístupných pokynů EDPB vypracuje a bude prosazovat nástroje, které napomohou
zavedení ochrany údajů do praxe, a to při zohlednění praktických zkušeností různých zúčastněných
stran v praxi.

 Klíčové opatření č. 1: EDPB se zaměří na poskytování dalších pokynů týkajících se klíčových pojmů
práva EU v oblasti ochrany osobních údajů (např. ohledně pojmu oprávněný zájem a ve věci
působnosti práv subjektů údajů), které jsou zásadní pro jednotné uplatňování práva.
Prostřednictvím specializovaných akcí pořádaných pro zúčastněné strany a veřejných konzultací
budeme i nadále vstupovat do kontaktu se širokým spektrem vnějších zúčastněných stran (velké

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí
Rady 2008/977/SVV.
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podniky, malé a střední podniky, nevládní organizace, pověřenci pro ochranu osobních údajů a jiní
odborníci působící v oblasti ochrany osobních údajů) s cílem zajistit relevantnost pokynů pro praxi.
Zaměříme větší úsilí na iniciativnější využívání mechanismu jednotnosti, jakož i jiných nástrojů
s cílem zabývat se případnými nedostatky a odlišnostmi ve výkladu a postupech v členských
státech.

 Klíčové opatření č. 2: EDPB bude i nadále prosazovat vývoj a zavádění mechanismů pro
dodržování právních předpisů určených správcům a zpracovatelům: bude vynaloženo více úsilí
a zdrojů – zejména prostřednictvím tematických workshopů a odborné přípravy zaměstnanců – ke
stimulaci vývoje nástrojů na podporu dodržování právních předpisů, zejména pak kodexů chování
a osvědčení.

 Klíčové opatření č. 3: EDPB bude i nadále podporovat vývoj společných nástrojů pro širší cílovou
skupinu a zapojení do činností v oblasti zvyšování povědomí a oslovování veřejnosti: EDPB již nyní
vydává pokyny a stanoviska určená odborníkům s rozsáhlými odbornými znalostmi. Na základě
zdrojů, které již jsou dostupné na vnitrostátní úrovni, EDPB vypracuje nástroje, které budou
výslovně uzpůsobené na míru neodborníkům, jako jsou malé a střední podniky, a subjektům údajů,
zejména pak dětem.

3 PILÍŘ 2: PODPORA ÚČINNÉHO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA A EFEKTIVNÍ
SPOLUPRÁCE MEZI VNITROSTÁTNÍMI DOZOROVÝMI ÚŘADY

6. EDPB je plně odhodlán podporovat spolupráci mezi všemi vnitrostátními dozorovými úřady, které
spolupracují na prosazování evropského práva v oblasti ochrany osobních údajů. Zefektivníme vnitřní
postupy, propojíme odborné znalosti a budeme propagovat posílení koordinace. Máme v úmyslu
nejen zajistit účinnější fungování mechanismů spolupráce a jednotnosti, ale také usilovat o rozvoj
skutečně celounijní kultury prosazování práva u dozorových úřadů.

 Klíčové opatření č. 1: povzbudit a usnadnit používání celého spektra nástrojů spolupráce,
které jsou zakotveny v kapitole VII obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v kapitole
VII směrnice o prosazování práva, odstranit mezery nebo rozdíly mezi vnitrostátními postupy
prosazování práva a průběžně hodnotit a zvyšovat účinnost a efektivitu těchto nástrojů. Dále
prosazovat jednotné uplatňování klíčových pojmů v postupu spolupráce a posílit komunikaci
mezi dozorovými úřady.

 Klíčové opatření č. 2: zavést koordinovaný rámec prosazování právních předpisů
(Coordinated Enforcement Framework, CEF) s cílem flexibilně, ale koordinovaně usnadnit
společné činnosti, a to od společného zvyšování povědomí a shromažďování informací po
kontroly dodržování předpisů a společná šetření. Rámec CEF usnadní koordinaci činností
v oblasti prosazování právních předpisů na základě společně určených priorit a používání
jednotných metodik.

 Klíčové opatření č. 3: zřídit podpůrný rezervní tým odborníků (Support Pool of Experts, SPE)
na základě pilotního projektu s cílem poskytnout materiální podporu ve formě odborných
znalostí, které pomohou při vyšetřování a činnostech vymáhání práva, jež jsou ve významném
společném zájmu, a za účelem zlepšení spolupráce a solidarity mezi všemi dozorovými úřady
posílením a doplněním silných stránek jednotlivých dozorových úřadů a řešením operativních
potřeb.
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4 PILÍŘ 3: PŘÍSTUP K NOVÝM TECHNOLOGIÍM ZALOŽENÝ NA
ZÁKLADNÍCH PRÁVECH

7. Ochrana osobních údajů pomáhá zajistit, aby se technologie, nové obchodní modely a společnost
vyvíjely v souladu s našimi hodnotami, jako je lidská důstojnost, nezávislost a svoboda. EDPB bude
průběžně sledovat nové a vznikající technologie a jejich možný dopad na základní práva a každodenní
život fyzických osob. Ochraně údajů by se měli těšit všichni, zejména s ohledem na činnosti zpracování,
které představují největší rizika pro práva a svobody fyzických osob (např. za účelem zabránění
diskriminaci). Přispějeme k utváření digitální budoucnosti Evropy v souladu s našimi společnými
hodnotami a pravidly. I nadále budeme spolupracovat s jinými regulačními orgány a tvůrci politik
s cílem prosazovat jednotnost regulace a posílení ochrany fyzických osob.

 Klíčové opatření č. 1: Posuzování nových technologií: iniciativně sledovat, posuzovat
a vypracovávat společné postoje a pokyny ohledně nových technologických aplikací
v oblastech, jako je umělá inteligence (AI), biometrie, profilování, reklamní technologie (ad
tech), a průběžně hodnotit stávající postoje k aplikacím, jako jsou cloudové služby, blockchain
atd.

 Klíčové opatření č. 2: Posílení záměrné a standardní ochrany údajů a odpovědnost:
poskytnout jasné pokyny k tomu, jak účinně provádět zásady ochrany údajů, co mohou fyzické
osoby oprávněně očekávat a jak mohou organizace dále posílit schopnost fyzických osob
vykonávat kontrolu nad jejich osobními údaji a prokázat, že plní své povinnosti.

 Klíčové opatření č. 3: posílit jednání a spolupráci s jinými regulační orgány (například orgány
v oblasti ochrany spotřebitele a orgány pro hospodářskou soutěž) a s tvůrci politik s cílem
zajistit, aby fyzické osoby požívaly optimální ochrany, a zabránit vzniku škod, mimo jiné –
pokud je to nezbytné a vhodné – i v souvislosti s otevřenými konzultacemi o nových návrzích
nebo nových projektech.

5 PILÍŘ 4: GLOBÁLNÍ ROZMĚR

8. EDPB je odhodlán stanovit a prosazovat přísné unijní a celosvětové standardy v oblasti mezinárodního
předávání údajů třetím zemím v soukromém a veřejném sektoru, včetně odvětví prosazování práva.
Posílíme naše jednání s mezinárodním společenstvím za účelem prosazování ochrany údajů EU jakožto
celosvětového vzoru a s cílem zajistit účinnou ochranu osobních údajů za hranicemi EU.

 Klíčové opatření č. 1: Podpora používání nástrojů pro předávání zaručujících v zásadě
rovnocennou úroveň ochrany a větší povědomí o jejich praktickém provádění: vypracovat
a poskytnout další praktické pokyny ohledně toho, jak tyto nástroje pro předávání – zejména
ty nové – mohou zachovávat vysokou úroveň ochrany osobních údajů předávaných z EHP do
třetích zemí, a to s ohledem na rizika spojená s přístupem k osobním údajům ze strany orgánů
veřejné správy třetích zemí a na nutnost zajistit vymahatelnost práv, účinnou právní ochranu
a záruky týkající se dalšího předávání.

 Klíčové opatření č. 2: Jednání s mezinárodním společenstvím: EDPB a jeho členové budou
usilovat o navazování dialogu s mezinárodními organizacemi a institucionálními sítěmi s cílem
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zaujmout vedoucí roli v oblasti ochrany osobních údajů a prosazovat přísné standardy ochrany
po celém světě.

 Klíčové opatření č. 3: usnadnit komunikaci mezi členy EDPB a dozorovými úřady třetích zemí
se zaměřením na spolupráci ve věcech prosazování práva, které se týkají
správců/zpracovatelů usazených mimo EHP.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

předsedkyně

(Andrea Jelinek)


