
Přehled k Senátem schváleným verzím návrhů adaptačních zákonů k GDPR
(sněmovní tisk 138 a sněmovní tisk 139)

Zrušení působnosti ÚOOÚ v oblasti ochrany práva na informace (body 1, 4, 5, 6 a 14)
Návrh vyjímá rozšíření působnosti ÚOOÚ na oblast ochrany práva na informace.

Změna terminologie u dosazování místopředsednických postů ÚOOÚ (body 2, 3 a 13)
Podle senátorů mají být místopředsedové ÚOOÚ nikoliv „jmenováni“, nýbrž „voleni“. 

Rozšíření speciální úpravy přístupu ÚOOÚ k informacím chráněným povinností mlčenlivosti podle zákona o 
advokacii na daňové poradenství (body 7 a 8)
Senátní úprava směřuje k rozšíření speciálního režimu pro advokáty v přístupu Úřadu k informacím chráněných 
povinnosti mlčenlivosti o daňové poradenství. Vnitřní přezkumná role je svěřena dozorčí komisi Komory daňo-
vých poradců ČR.

Zrušení správních pokut pro orgány veřejné moci (body 9, 10, 11 a 12)
Senátoři schválili, aby obce a kraje nebyly vůbec pokutovány za porušení pravidel ochrany soukromí. Sněmovna 
původně pouze omezila sankce pro malé obce na 15 tisíc korun.

Senátní návrhy v ST 138/153

1   http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=138&o=8 
2 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=139&o=8
3 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=138&ct1=15
4 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=139&ct1=14 

Poslanecká sněmovna dne 5.12.2018 schválila po důkladné debatě o co možná nejvhodnější adaptaci GDPR do 
českého právního řádu vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů (ST 1381) a vládní návrh zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tzv. „změnový zákon”, ST 
1392). Senát však dne 30.1.2019 vrátil sněmovně oba návrhy s celou řadou problematických změn - vyjímají se 
velmi potřebná opatření a vkládají se nesystémová ustanovení. Z těchto důvodů platforma Rekonstrukce státu 
doporučuje sněmovně předmětné návrhy zákonů schválit v původním sněmovním znění.

Zpřesnění pojmosloví (body 1, 2 a 4)
Tři drobné legislativně-technické úpravy.

Vynětí změn informačního zákona (bod 3)
Senátoři vyjmuli změny informačního zákona, které připravilo ministerstvo vnitra v reakci na požadavky zpravo-
dajských služeb, Bezpečnostní rady státu a na závěry sněmovní vyšetřovací komise k únikům informací z vyšet-
řovacích spisů. Stejně tak dochází k vyjmutí tzv. informačního příkazu.

Vynětí změn v zákoně o zdravotních službách (bod 5)
Senát navrhl vyjmout změny zákona o zdravotních službách, které upravují jednak procesy zpracování osobních 
údajů Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a rovněž pravidla předávání osobních údajů o 
pacientech mezi poskytovateli zdravotních služeb a ÚZIS.

Senátní návrhy v ST 139/144


