
                                                

 

Kategorie: Výrok Velkého bratra 
Vítěz: poslanec Vít Kaňkovský za výrok: 
 

„Jsem připraven v Poslanecké sněmovně předložit pozměňovací návrh, který 
sankce dle GDPR vyloučí“ 
 
Výrok, kterým poslanec Kaňkovský přislíbil předložit poslanecký návrh, kterým vyloučí sankce 
pro orgány veřejné moci za porušení povinností dle GDPR pochází už z roku 2018. Přesto se po-
rota rozhodla ocenit ho zejména v kontextu, jaký získal v roce 2019 po  schválením zákona o zpra-
cování osobních údajů, který vyloučil sankce za porušení GDPR u všech orgánů veřejné moci, což 
se mezi prvními odrazilo například na znemožnění sankcionování ministerstva vnitra za únik osob-
ních údajů občanů z jeho databází. Ocenění symbolicky směřuje i k dalším zákonodárcům, kteří 
se na schválení výjimky podíleli. 
 
Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly a máme za to, že i tak to bylo v případě snahy poslance 
Kaňkovského a dalších zákonodárců z Poslanecké sněmovny i Senátu, vyloučit sankce pro orgány ve-
řejné moci. Změna, kterou navrhl poslanec Kaňkovský, a posléze byla přijata ve shodné podobě v rámci 
senátních úprav, měla řešit obavy zejména malých obcí z dopadu povinností, které jim ukládá obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).  
 
Jestliže od roku 2000, kdy byl přijat zákon o ochraně osobních údajů, mohl Úřad pro ochranu osobních 
údajů sankcionovat orgány veřejné moci za porušení pravidel v něm obsažených, což také dělal a tento 
systém nikdo nezpochybňoval, tak vyloučení finančních sankcí významně omezilo možnosti ÚOOÚ.  
 
Na absurditu takového řešení, kdy stát na jedné straně ukládá povinnosti soukromému sektoru a hrozí 
vysokými sankcemi a na druhé straně s odůvodněním, že veřejný sektor není schopen tytéž povinnosti 
plnit, vyloučí možnost ho sankcionovat, ukazuje jeden z prvních případů, kdy ÚOOÚ musel od sankce 
upustit. Týkal se úniku údajů tisíců osob z databází Ministerstva vnitra díky špatně nastaveným oprávně-
ním přístupu k údajům. Jedno z kapacitně nejsilnějších ministerstev, do jehož kompetence mimochodem 
spadá problematika ochrany osobních údajů, uniklo finanční sankci.  
 
Jsme přesvědčeni, že vyloučení finančních sankcí ve veřejném sektoru významně oslabuje motivaci or-
gánů veřejné moci a jejich zaměstnanců dodržovat pravidla. To fakticky v mnohém eliminuje přínosy 
GDPR při zpracování osobních údajů ve veřejném sektoru. 
 
Zdroj: 
https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/gdpr-nutna-ochrana-dat-nebo-likvidacni-strasak-
20180225.html 
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6207 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/osobni-udaje-vnitro-kontrola-pokuta_1908290600_cib 
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