
Vážená paní starostko,  
 
 
celý proces přijímání Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
(GDPR), od vyhlášení veřejné konzultace, přes návrh Evropské komise až po jeho přijetí, trval téměř 
šest let. Veřejná konzultace, do které se kdokoli mohl zapojit, trvala od 4. 11. 2010 do 15. 1. 2011. 
(Informace k návrhu Evropské komise a také o zahájení veřejné konzultace: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1462_cs.htm .) 
 
Vedle toho probíhaly cílené konzultace s hlavními zúčastněnými stranami; v červnu a červenci 2010 
byly zorganizovány konkrétní akce s orgány členských států a účastníky ze soukromého sektoru, jakož 
i organizacemi na ochranu soukromí, ochranu údajů a ochranu spotřebitelů. 
  
V lednu 2012 předložila Evropská komise na základě výsledků veřejné konzultace příslušný návrh 
nařízení (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52012PC0011 ). 
 
Samozřejmě chápu, že jakkoli jde o velmi významné nařízení se širokým dopadem, ne každý jej může 
sledovat od jeho vzniku na evropské úrovni. Proto existují i národní mechanismy pro zapojení na 
úrovni státní správy, samosprávy a dalších. 
 
Za ČR o nařízení jednalo a schválilo jeho podobu v Radě EU, která spolu s Evropským parlamentem 
přijímá evropskou legislativu, Ministerstvo vnitra ČR. A to samozřejmě pozici ČR vnitrostátně 
muselo konzultovat. 
 
Navíc, o pozicích ČR pro vyjednávání v rámci Rady EU byl pravidelně informován Svaz měst a obcí, 
jehož zástupce je stálým hostem pracovního Výboru pro EU, který zasedá každý týden a schvaluje 
české pozice pro jednání v Radě EU. 
 
V adresáři Vašeho mailu vidím, že jste se obrátila na všechny české europoslance (takže obdržíte 
patrně 21 podobných odpovědí, protože jde o faktické a veřejně dostupné informace), ale na 
příslušné ministerstvo a svaz nikoliv. Z toho dovozuji, že s těmito institucemi jste při projednávání 
nařízení v kontaktu nebyla… 
 
Dále je v daném případě samozřejmě zapojen Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Poskytuje 
zástupcům z odborných, profesních a průmyslových sdružení konzultace o tom, jaké dopady bude mít 
GDPR na chod správců a zpracovatelů osobních údajů. Především se vyjadřuje ke konkrétním 
návrhům řešení praktických dopadů GDPR. Pro tyto účely má na svých stránkách zřízenu speciální 
rubriku, kterou naleznete zde: https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-eu/ds-3938/p1=3938 . 
 
Na úrovni ústřední státní správy oslovila předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
Ivana Janů ministry s nabídkou pomoci při přípravě na obecné nařízení. V rámci připomenutí 
mezinárodního Dne ochrany osobních údajů se uskutečnily vzdělávací semináře na téma ochrany 
osobních údajů pro územní samosprávu, jejichž součástí bylo také představení problematiky GDPR, 
ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady za účasti inspektorů ÚOOÚ i dalších expertů. V současné 
době je toto téma jednou z důležitých oblastí, kterou sleduje nový koordinátor digitální agendy v ČR. 
Od poloviny roku 2016 se konají pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR, Úřadu pro ochranu 
osobních údajů a zástupců sektorů na téma, jak připravit relevantní subjekty na vstup tohoto nařízení 
v platnost. 
  
Pokud se týká mého hlasování, pozice Evropského parlamentu, která stanovila jeho mandát pro 
jednání s Radou EU o konečné podobě textu, byla odsouhlasena již v roce 2014 na konci volebního 
období předchozího Evropského parlamentu, jehož jsem nebyl poslancem. Na konci celého 
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vyjednávacího procesu Evropský parlament nepozměnil pozici Rady EU (ministři jednotlivých 
členských států), ale naopak na ni přistoupil v tzv. trialogu (vyjednávání mezi Evropským 
parlamentem, kterého se účastní zpravodaj a tzv. stínoví zpravodajové EP, předsednictvím Rady EU a 
Evropskou komisí). Výbor EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pak schválil text 
jasným poměrem 50 pro, 3 proti, 1 abstence (jsem náhradníkem ve výboru, a tak jsem 
nehlasoval).  Předseda EP poté informoval jeho plénum a vzhledem k tomu, že nebyly předloženy 
pozměňovací návrhy, o textu přijatém výborem již plénum EP nehlasovalo.  
 
Tím se ale odpovědnosti nijak nezříkám. I bych si dovedl, jako každý, představit v některých ohledech 
třeba odlišný text, ale jde jako vždy o kompromisní text zohledňující množství názorů, pohledů, 
potřeb a zájmů. 
 
Nařízení je v dnešní době nezbytné, důvody byly popsány již i v předkládací zprávě Evropské komise:  
 
Rychlý technologický rozvoj staví ochranu osobních údajů před nové výzvy, objem sdílených a 
shromažďovaných údajů dramaticky roste. Technologie umožňují jak soukromým společnostem, tak 
orgánům veřejné moci využívat při provádění jejich činností osobní údaje v nebývalém rozsahu. 
Jednotlivé osoby stále častěji zveřejňují své osobní údaje i v globálním měřítku. Technologie změnily 
ekonomiku i společenský život. 
Budování důvěryhodnosti internetového prostředí má pro hospodářský rozvoj klíčový význam. 
Ochrana osobních údajů proto hraje ústřední roli v Digitální agendě pro Evropu a ještě obecněji ve 
strategii Evropa 2020. Nadešel čas vytvořit pevnější a jednotnější rámec pro ochranu údajů v EU, 
který se bude opírat o důrazné vymáhání práva a který umožní rozvoj digitální ekonomiky na celém 
vnitřním trhu, občanům dá možnost kontrolovat své vlastní údaje a zvýší právní a praktickou jistotu 
pro hospodářské subjekty a orgány veřejné moci. 
 
Vážená paní starostko,  
 
píšete, že nařízení „vymyslely nějaké „chytré“ hlavy v EU“. Ano, nařízení vzniklo a bylo přijato v EU, a 
tudíž za plné účasti České republiky a při rozsáhlých konzultacích na evropské a národní úrovni. 
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