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Vážená paní předsedkyně, 

Vážený pane předsedo, 

děkuji Vám za Váš dopis ve věci metodické podpory při přípravě na účinnost Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a o adaptační 

právní předpisy. 

Ministerstvo vnitra rozvíjí důslednou informační a metodickou činnost především vůči 

subjektům ve svém resortu, tedy na prvním místě mimo jiné vůči územním samosprávným 

celkům. Mám za to, že nadresortní povaha ochrany osobních údajů vyžaduje, aby obdobným 

způsobem přistupovalo každé ministerstvo vůči svému resortu. Zároveň je však Ministerstvo 

vnitra spolugestorem adaptačních právních předpisů a považuje za svůj úkol sjednocovat 

metodickou činnost státní správy, pokud jde o obecné instituty obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů. Nebráníme se tedy například účasti na vzdělávacích akcích pořádaných 

vysokými školami nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k osvětě akademické 

obce v oblasti ochrany osobních údajů a možnosti přednést zde příspěvek k obecné úpravě 

nařízení nebo adaptačních předpisů.  

Zástupce Ministerstva vnitra se v prosinci 2017 zúčastnil jednání předsednictva Rady 

vysokých škol, na jehož základě Ministerstvo vnitra oslovilo Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a vyzvalo je k rozšíření metodické činnosti také na vysoké školy. V odpovědi 

paní náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. et Mgr. Dany 

Prudíkové, Ph.D, jsme byli ujištěni o tom, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ve své činnosti zohledňuje též segment vysokého školství a finančně podpoří projekty 

vysokých škol zaměřené na implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Obdobně nahlížíme na roli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v meziresortním připomínkovém řízení, kde je to právě toto ministerstvo, kdo obvykle 

zprostředkovává reprezentacím vysokých škol návrhy právních předpisů, které se jich 



   

dotýkají a přejímá jejich připomínky. Máme za to, že podobnou praxi Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy udržuje i ve vztahu k Akademii věd ČR. 

Závěrem bych Vás rád ujistil, že Ministerstvo vnitra vnímá velmi citlivě otázku 

správního trestání podle zákona o zpracování osobních údajů. Považuji za důležité 

zdůraznit, že navrhovaná úprava správních sankcí organicky navazuje na úpravu zažitou již 

ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Časová 

proluka ve správním trestání způsobená Vámi zmiňovaným moratoriem by mohla působit 

poněkud neorganicky, nepochybuji však, že bude ještě tématem jednání o pozměňovacích 

návrzích v Parlamentu České republiky. Zde také vidím prostor pro legitimní uplatňování 

zájmů akademické sféry (případně prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy). Ministerstvo vnitra je připraveno podpořit návrhy, které usnadní 

prosaditelnost navrhované adaptační právní úpravy při zachování její ústavní konformity 

a koherence s koncepcí právního řádu jako takového. 

S pozdravem 

        Mgr. Lubomír Metnar 
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