Petice brojí proti sankcím o ochraně osobních
údajů, stojí za ní i poslanci
vloženo: 9.2.2018, 13.35

Žďárská podpisová akce hodlá oslovit vládu, aby omezila pokuty v souvislosti se zákonem
o ochraně osobních údajů
Firmy, úřady, živnostníci i běžní lidé, těch všech se dotkne nová evropská směrnice zvaná GDPR, která začne
platit v České republice na sklonku letošního května. Těm, kteří ji nesplní, hrozí mnohamilionová pokuta.
Směrnice GDPR se týká všech ﬁrem, státních institucí, neziskových organizací i osob samostatně výdělečně
činných, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce.
Nová pravidla si dala za cíl lépe chránit informace o každém, ať už se jedná o klasické údaje, jako datum
narození či adresu, nebo údaje velmi citlivé, mezi které patří například etnický původ, zdravotní stav, i
genetické nebo biometrické údaje.
Protestují peticí
Proti sankcím ve výši až deset milionů korun při nedodržení ustanovení, zejména u neziskového sektoru, se
staví petice vzniklá ve Žďáře nad Sázavou. Iniciovali ji místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL) a advokát
Luboš Kliment a spustili ji v úterý 30. ledna.
„Vylučte možnost ukládat likvidační sankce dle nařízení GDPR!“ žádají vládu žďárští rebelové. Oba si myslí,
že Česká republika může toto nařízení změnit na svoje podmínky.
„Chceme se obrátit na všechny účastníky legislativního procesu – na vládu, poslance, senátory a prezidenta,
aby poskytly obcím, neziskovkám a všem veřejným subjektům dostatečně silnou právní ochranu, a aby
vyloučili možnost ukládat peněžité sankce všem subjektům konajícím ve veřejném zájmu naší vlasti!“
vysvětluje žďárskou rebelii proti GDPR Klement.
Těší ho, že se k petici již hlásí mimo jiné i poslanci, kteří mohou tuto záležitost změnit. Klement poukázal na
příklad sousedního Rakouska, které zmiňované sankce neschválilo.
„Nedovedu pochopit, že někdo připraví, a po dvou letech příprav předloží vládě návrh, kde navrhuje sankce
deset milionů korun pro obce a neziskovky, když to po nás EU vůbec nechce!“ doplňuje Klement.
Žďárské duo Klement & Kliment již odeslalo premiéru Babišovi dopis, aby si ve vládě zjednal pořádek.
„Budeme do té legislativní zdi bušit tak dlouho, dokud nedosáhneme úplného zrušení likvidačních a zcela
nesmyslných sankcí podle neřízení GDPR!“ netají se v tiskové zprávě Klement & Kliment.
Pro jsou vysočinští poslanci
Za petici se postavil poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). „Podpořil jsem jí hned po jejím vzniku, protože
vnímám problematiku GDPR ze strany jak starostů, tak řady neziskových organizací, jako velký problém,“
vysvětluje.
Osobně ji považuje za likvidační. Myslí si, že je třeba tlačit na vládu, aby neziskový sektor ze sankcí vyňala, a
celkově sankce přehodnotila.
Stejný názor má i poslanec Josef Kott (ANO). „Evropský unie dává možnost české legislativě stanovit národní
pravidla pro ukládání sankcí,“ upozorňuje.
Připomíná, že česká legislativa zatím neposkytuje jednoznačný a silný právní základ pro ochranu nejen obcí
a dalších orgánů veřejné moci, ale i neziskových subjektů v oblasti školství a podobně.
„Není mnoho času, ale vše se dá ještě dopracovat do nabytí účinnosti zákona do 25. května. Jsem připraven
podpořit pravidla vyspeciﬁkovaná v české legislativě,“ říká.
K požadavku se připojili i senátoři Miloš Vystrčil (ODS) a František Bradáč (KDU-ČSL). Stejný názor zastávají
primátor města Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD) i starosta Třebíče Pavel Jajtner (KDU-ČSL).
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