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Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů – ST 138 se mění takto:
V §60 se za bod 4 vkládá bod (5),který zní:
(5) Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o správce nebo zpracovatele
uvedené v článku 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Odůvodnění:
Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na
celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a
osobními údaji.
Nařízení GDPR zavádí mnohé nové povinnosti všem orgánům veřejné moci bez ohledu na
jejich velikost a počet zaměstnanců, přičemž navrhovaná výše správních trestů nereflektuje
reálné možnosti zejména nejmenších obcí. Nařízení (EU) 2016/679 však dává v článku 83,
odst.7 možnost členským státům vyjmout přijetím odpovídající národní legislativy orgány
veřejné moci, tedy i obce. Toto nařízení GDPR tak dopadne ve svém sankčním systému i na ty
nejmenší obce.
Je s podivem, že Vláda ČR ve svém návrhu implementačního zákonu nevyužila možnosti
plné aktivace čl. 83, odst.7 Nařízení (EU) 2016/679 po vzoru například Rakouska, které
ve svém implementačním zákonu stanovilo, že „vůči veřejným orgánům a veřejným
subjektům nelze uplatnit finanční sankci“. Poslanecký klub KDU-ČSL monitoruje
znepokojení samospráv zejména menších obcí a proto předkládá výše uvedený
pozměňovací návrh, který zajistí, že orgány veřejné moci a veřejné subjekty nebudou
finančně sankcionovány za případná pochybení ve zpracování osobních údajů.
Plnou aktivací článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR a přijetím odpovídající české
legislativy, tak lze dosáhnout toho, že orgány veřejné moci a veřejné subjekty včetně těch
nejmenších obcí budou zcela vyloučeny ze sankčního mechanismu nařízení GDPR, tedy,
že jim nebudou hrozit jakékoli peněžité sankce. Tímto samozřejmě není dotčena povinnost
těchto subjektů implementaci evropského nařízení (GDPR) naplňovat ani právo kontrolních
orgánů využívat jiné nástroje k zajištění nápravy případných pochybení veřejných subjektů.

