Jak šel čas s adaptací a implementací GDPR podle Ministerstva vnitra ČR:























květen 2016 – vyhlášení závazného znění v Úředním věstníku EU (Obecné nařízení 2016/697
a obě směrnice 2016/680 a 2016/681)
červenec 2016 – září 2016 – analýza nezbytného rozsahu novelizace právních předpisů, první
pracovní konzultace s nejvíce dotčenými subjekty jako ÚOOÚ nebo policie
září 2016 - červen 2017 – deset pravidelných jednání na Úřadu vlády se zástupci většiny
ministerstev, jakož i podnikatelského sektoru (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a
dopravy ČR, Unie vydavatelů ČR, ČEZ, Česká bankovní asociace a další) o dopadech GDPR na
úřady i soukromé subjekty a o možnostech jejich řešení. Některá poslední zasedání byla
věnována i projednání relevantních částí připravovaného zákona.
říjen 2016 – rozeslání dopisů 1. NMV na náměstky všech ústředních orgánů státní správy,
včetně všech ministerstev. Dopis všechny seznámil s přijetím GDPR a jeho nejdůležitějším
obsahem. Součástí dopisů byl požadavek nominace expertů do pracovní skupiny k přípravě
nového adaptačního zákona. Zároveň dopis vyzval resorty, aby přistoupili k nezbytné
novelizaci zákonů a dalších předpisů ve své gesci s tím, že MV je ochotno poskytnout
odbornou pomoc.
listopad 2016 – jednání o implementaci „trestněprávní“ směrnice 2016/680 se zástupci MO,
Celní správy a policie
listopad 2016 – duben 2017 – vypracování návrhu zákona, zapracování podnětů vyžádaných
výše, řada pracovních konzultací s nejvíce dotčenými orgány (MSP, policie, Vojenská policie,
Celní správa, GIBS)
prosinec 2016 – jednání expertní skupiny nominovaných zástupců a ÚOOÚ. Opětovné
seznámení těchto zástupců s obsahem GDPR. Resorty vyzvány, aby do ledna 2017 daly
návrhy k věcné působnosti zákona a návrhy na obecné (tj. nikoliv v rámci zvláštních zákonů)
výjimky z GDPR.
leden 2017 – projednání problematiky GDPR na předsednictvu Rady vlády pro informační
společnost
leden a únor 2017 – vyhodnocení zaslaných návrhů a podnětů ze strany resortů, diskuse
s resorty o jejich návrzích
duben 2017 – vystoupení na seminář o ochraně osobních údajů, pořádal Svaz obchodu ČR
květen 2017 - vnitroresortní připomínkové řízení
květen 2017 – projednání problematiky ochrany osobních údajů na tripartitě, prezentační
seminář o problematice pro resort justice
červen 2017 – celkové projednání návrhu a koncepce zákona s ÚOOÚ, zapracování námětů,
vypořádání připomínek
červen – červenec 2017 – přepracování návrhu po vnitroresortním připomínkovém řízení
(původní novela zákona č. 101/2000 Sb. a dalších zákonů rozdělena na 2 návrhy zákonů –
nový zákon o zpracování osobních údajů a změnový zákon)
srpen 2017 – zahájení meziresortního připomínkového řízení
srpen 2017 – jednání s FAU a s PČR o ochraně osobních údajů a jejich předpisech
září 2017 – jednání se zpravodajskými službami o ochraně osobních údajů





září - listopad 2017 – práce na přípravě opravy českého znění nařízení GDPR (2016/679) a
směrnice (2016/680) v Úředním věstníku EU
září – prosinec 2017 – vypořádávání připomínek v rámci meziresortního připomínkového
řízení (asi 300 zásadních připomínek projednáno během 5 velkých vypořádacích jednání
s resorty, zpravodajskými službami, zástupci podnikatelských svazů, MF a MSp, ČNB a
ÚOOÚ), navíc nad rámec původních záměrů MV příprava novelizace řady předpisů jiných
ministerstev na jejich žádost (zejména MF a MSP); koordinace gestorů dílčích předpisů a
ÚOOÚ, vypořádání vzájemných připomínek
říjen 2017 – volby do PSP ČR
říjen 2017 – aktivní účast na konferenci o archivnictví, na školení správců a administrátorů
EKIS
prosinec 2017 – jmenování nové vlády
prosinec 2017 – aktivní účast na 4 konferencích nebo seminářích pro samosprávy
leden 2018 – legislativní radě vlády (LRV) a vládě byly předloženy návrhy:
o zákona o zpracování osobních údajů a
o zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování
osobních údajů (změnový zákon)
leden 2018 – výběr uchazeče o veřejnou zakázku „Zpracování compliance analýzy ohledně
dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů v Ministerstvu vnitra“, Grant
Thornton Advisory s.r.o. by měla dodat výsledky analýzy do konce března
leden 2018 – aktivní účast na 4 konferencích nebo seminářích pro samosprávy
únor 2018 – publikace vzorových systémových analýz obcí a krajů na části webu MV
věnované GDPR
únor 2018 – příprava nového nařízení Ministerstva vnitra o ochraně osobních údajů
v ministerstvu (vnitroresortní připomínkové řízení plánováno na duben po dokončení
compliance analýzy)
únor 2018 – jednání pléna Legislativní rady vlády k návrhu zákona o zpracování osobních
údajů a změnového zákona
únor 2018 – aktivní účast na osmi konferencích nebo seminářích pro ministerstva,
samosprávy nebo HZS ČR
únor - březen 2018 – dvě jednání pověřené pracovní skupiny Legislativní rady vlády k návrhu
zákona o zpracování osobních údajů a změnového zákona
březen 2018 – úpravy návrhu zákona o zpracování osobních údajů a změnového zákona
podle dohody s pověřenou pracovní skupinou Legislativní rady vlády; koordinace resortních
gestorů; předložení upravených návrhů zákona o zpracování osobních údajů a změnového
zákona vládě
březen 2018 – schválení návrhů zákona o zpracování osobních údajů a změnového zákona
vládou (plánováno na 21. března)
březen 2018 – aktivní účast na třinácti konferencích nebo seminářích pro samosprávy,
případně školy
18. dubna 2018 - první čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR



9. a 10. května 2018 - projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - pro























veřejnou správu a regionální rozvoj, ústavně právní, hospodářský, volební výbor a pro
zdravotnictví

