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Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) je nezávislý 

evropský subjekt zřízený podle obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů, jehož cílem je zajišťovat jednotné uplatňování 

pravidel pro ochranu osobních údajů v rámci Evropského 

hospodářského prostoru (EHP). Tohoto cíle dosahuje podporou 

spolupráce vnitrostátních dozorových úřadů a vydáváním 

obecných pokynů pro celý EHP ohledně výkladu a uplatňování 

pravidel ochrany osobních údajů.

EDPB se skládá z vedoucích dozorových úřadů EU a 

Evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ). Evropská komise 

a – v souvislosti s otázkami týkajícími se obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů – Kontrolní úřad Evropského sdružení 

volného obchodu mají právo se účastnit činností a zasedání 

sboru, nemají však hlasovací práva. Dozorové úřady zemí EHP 

(Island, Lichtenštejnsko a Norsko) jsou rovněž členy EDPB, 

ačkoli nemají hlasovací právo. EDPB sídlí v Bruselu.

EDPB má sekretariát, který je zajišťován EIOÚ. Podmínky 

spolupráce mezi EDPB a EIOÚ určuje memorandum o 

porozumění.

1. VÝZNAMNÉ POČINY V ROCE 2020

1.1. Příspěvek EDPB k hodnocení 
obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů 

V únoru 2020 EDPB a vnitrostátní dozorové orgány přispěly k 

hodnocení a přezkumu obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů, které Komise provedla podle požadavků článku 97 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

EDPB se domnívá, že obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů posílilo ochranu dat jako základní právo a harmonizovalo 

výklad zásad ochrany údajů. Byla posílena práva subjektů 

údajů, přičemž subjekty údajů si jsou stále více vědomy toho, 

jakým způsobem mohou svá práva na ochranu osobních 

údajů uplatňovat. Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů rovněž přispívá k většímu celosvětovému zviditelnění 

unijního právního rámce a mimo EU je považováno za vzor. 

Ve své zprávě EDPB konstatuje svůj názor, že uplatňování 

ZAJIŠTĚNÍ PRÁV NA 
OCHRANU OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ V MĚNÍCÍM SE 

SVĚTĚ

Další podrobnosti o Evropském sboru pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici na našich 

internetových stránkách edpb.europa.eu.

https://edpb.europa.eu/edpb_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/contribution-edpb-evaluation-gdpr-under-article-97_en
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2. ČINNOST EDPB V ROCE 2020 

V roce 2020 vydal EDPB 10 pokynů k tématům, jako je pojem 

správce a zpracovatele; cílení na uživatele sociálních médií a 

další tři pokyny, které byly přijaty po veřejné konzultaci. EDPB 

rovněž vydal dvě doporučení.

EDPB také dohlížel na postupy týkající se činností v oblasti 

jednotnosti s cílem vyjasnit tento proces a zajistit, aby byl pro 

dozorové úřady efektivní. V roce 2020 vydal EDPB 32 stanovisek 

podle článku 64 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Většina těchto stanovisek se týkala návrhu požadavků na 

akreditaci subjektu pro monitorování kodexu chování nebo 

certifikačního subjektu, jakož i závazných podnikových pravidel 

správce pro různé společnosti.  

3. ČINNOSTI DOZOROVÝCH 
ÚŘADŮ V ROCE 2020    

Vnitrostátní dozorové úřady jsou nezávislé veřejné orgány, 

které sledují uplatňování právních předpisů o ochraně osobních 

údajů. Vnitrostátní dozorové úřady hrají klíčovou úlohu při 

zaručování práv jednotlivců v oblasti ochrany dat. Mohou tak 

učinit prostřednictvím výkonu nápravných pravomocí. 

Internetové stránky EDPB obsahují výběr dozorových opatření 

dozorových úřadů týkajících se prosazování obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů na vnitrostátní úrovni. 

EDPB zveřejnil na svých internetových stránkách rejstřík 

rozhodnutí přijatých vnitrostátními dozorovými úřady v souladu 

s postupem spolupráce v rámci jediného kontaktního místa 

(článek 60 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

3.1. Přeshraniční spolupráce   

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vyžaduje, aby 

dozorové úřady v EHP úzce spolupracovaly s cílem zajistit 

jednotné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů a ochranu práv fyzických osob na ochranu osobních 

údajů v celém EHP. Jedním z jejich úkolů je koordinovat 

rozhodování v přeshraničních případech zpracování údajů. 

V období od 1. ledna do 31. prosince 2020 bylo projednáno 628 

přeshraničních případů, z nichž 461 pocházelo ze stížnosti, 

zatímco 167 případů mělo jiný původ, například vyšetřování, 

právní povinnosti a/nebo zprávy z medií.   

Mechanismus jediného kontaktního místa vyžaduje spolupráci 

mezi vedoucím dozorovým úřadem a dotčenými dozorovými 

úřady. Vedoucí dozorový úřad vede vyšetřování a hraje, vedle 

úsilí o dosažení koordinovaného rozhodnutí ve vztahu ke 

správci nebo zpracovateli údajů, klíčovou úlohu při dosahování 

konsenzu mezi dotčenými dozorovými úřady. V období od 

1. ledna do 31. prosince 2020 bylo předloženo 203 návrhů 

rozhodnutí, z nichž nakonec vzniklo 93 konečných rozhodnutí, 

zveřejněných ve veřejném rejstříku.   

Postup vzájemné pomoci umožňuje dozorovým úřadům 

vyžádat si informace od ostatních dozorových úřadů nebo 

požadovat jiná opatření pro účinnou spolupráci, například 

předchozí povolení nebo šetření. V období od 1. ledna do 31. 

prosince 2020 zahájily dozorové úřady 246 formálních postupů 

vzájemné pomoci. Zahájily rovněž 2 258 neformálních postupů 

vzájemné spolupráce. Dozorové úřady rovněž využívají 

vzájemnou pomoc a žádají příslušný dozorový úřad, aby vyřídil 

stížnosti, které obdržely a které nesouvisejí s přeshraničním 

zpracováním, jak je definováno v obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů. 
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obecného nařízení o ochraně osobních údajů bylo úspěšné, 

ale uznává, že stále přetrvává řada problémů. Problémem jsou 

například nedostatečné zdroje pro dozorové úřady, stejně jako 

nesrovnalosti ve vnitrostátních postupech, které mají dopad na 

mechanismus spolupráce mezi dozorovými úřady. 

I přes tyto problémy je EDPB přesvědčen, že spolupráce mezi 

dozorovými úřady usnadní vznik společné kultury ochrany 

osobních údajů a zavedení jednotných postupů. 

EDPB se dále domnívá, že je předčasné revidovat obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů.

1.2. Otázky týkající se reakcí 
na COVID-19

Během pandemie COVID-19 začaly členské státy EHP přijímat 

opatření ke sledování, omezování a zmírnění šíření viru. Mnohá 

z těchto opatření, jako jsou aplikace pro vyhledávání kontaktů, 

používání lokalizačních údajů nebo zpracování zdravotních 

údajů pro výzkumné účely, zahrnovala zpracování osobních 

údajů. EDPB vydal pokyny, jak zpracovávat osobní údaje v 

souvislosti s pandemií COVID-19. Během tohoto období EDPB 

rovněž odpověděl na dopisy poslanců Evropského parlamentu 

s žádostí o další objasnění otázek souvisejících s pandemií 

COVID-19.

1.3. Mezinárodní toky osobních 
údajů po rozsudku Schrems II 

Dne 16. července 2020 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) 

rozsudek ve věci C-311/18 (Schrems II). SDEU přezkoumal dva 

mechanismy, které umožňují předávat osobní údaje z EHP do 

zemí mimo EHP (třetí země), a sice štít soukromí EU-USA a 

standardní smluvní doložky. SDEU zrušil platnost rozhodnutí 

o odpovídající ochraně, které je základem štítu soukromí 

EU-USA, a tím jej zneplatnil jako mechanismus předávání. 

Rovněž rozhodl, že rozhodnutí Evropské komise 2010/87 o 

standardních smluvních doložkách pro předávání osobních 

údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích je platné, 

takže standardní smluvní doložky mohou být stále využívány 

pro mezinárodní předávání osobních údajů. K němu může 

docházet pod podmínkou, že vývozce (v případě potřeby s 

pomocí dovozce) před předáním posoudí úroveň ochrany 

poskytovanou v souvislosti s takovým předáním, přičemž 

vezme v úvahu jak standardní smluvní doložky, tak relevantní 

aspekty právního systému země dovozce, pokud jde o přístup 

orgánů veřejné moci této třetí země k osobním údajům. 

Při tomto posouzení je třeba zvážit faktory, které nejsou 

vyčerpávajícím způsobem uvedeny v čl. 45 odst. 2 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů.

Rozsudek má dalekosáhlé důsledky pro subjekty se sídlem v 

EHP, které tyto mechanismy používají k předávání osobních 

údajů do USA a do jiných třetích zemí. EDPB proto vydal k 

rozsudku a jeho provádění řadu dokumentů obsahujících 

pokyny, mezi něž patří seznam často kladených otázek a 

některá doporučení.

1.4. První závazné rozhodnutí podle 
článku 65 obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů  

Dne 9. listopadu 2020 přijal EDPB první rozhodnutí o řešení 

sporu na základě článku 65 obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů. Závazné rozhodnutí se zabývalo sporem, 

který vznikl poté, co irský dozorový úřad, jednající jako vedoucí 

dozorový úřad, vydal návrh rozhodnutí týkající se společnosti 

Twitter International Company a několik dotčených dozorových 

úřadů následně vydalo relevantní a odůvodněné námitky.  

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_cs
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_en
https://edpb.europa.eu/news/news_en?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/news/news_en?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_cs
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_cs
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_cs
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/binding-decision-board-art-65_cs
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4. KONZULTACE SE ZÚČASTNĚNÝMI 
STRANAMI A TRANSPARENTNOST 

Během období pandemie COVID-19 odpověděl EDPB na dopisy 

poslanců Evropského parlamentu s žádostí o další objasnění 

otázek souvisejících s pandemií COVID-19. EDPB uspořádal 

akci pro zúčastněné strany týkající se konceptu oprávněného 

zájmu se záměrem shromáždit podněty a názory na tuto 

konkrétní otázku v zájmu vypracování pokynů v budoucnosti. 

Po předběžném přijetí pokynů uspořádá EDPB veřejnou 

konzultaci, aby zúčastněným stranám a občanům poskytl 

příležitost předložit další připomínky, které budou poté 

zohledněny v následném procesu přípravy. V roce 2020 EDPB 

zahájil a dokončil sedm takových konzultací.

Již třetí rok v řadě provedl EDPB průzkum v rámci každoročního 

přezkumu činností EDPB podle čl. 71 odst. 2 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů. Otázky se soustředily 

na práci a výstupy EDPB v roce 2020 se zaměřením na jeho 

pokyny a doporučení, a to vše s cílem porozumět tomu, do jaké 

míry zúčastněné strany považují pokyny sboru za užitečné při 

výkladu ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů, a určit způsoby, jak v budoucnu lépe podporovat 

jednotlivce a organizace v jejich přístupu k ochraně osobních 

údajů. 

5. STRATEGIE A CÍLE PRO ROK 2021 

EDPB definoval strategii na období 2021–2023, která 

zahrnuje čtyři hlavní pilíře svých strategických cílů, jakož i tři 

klíčová opatření pro každý pilíř, která mají pomoci těchto cílů 

dosáhnout. Začátkem roku 2021 přijal EDPB dvouletý pracovní 

program na období 2021–2022 podle článku 29 jednacího 

řádu EDPB. Pracovní program se řídí prioritami stanovenými ve 

strategii EDPB na období 2021–2023 a má uvést strategické 

cíle sboru do praxe.

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_cs.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf
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