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V květnu nastane zásadní změna v ochraně osobních údajů, o které je dobré nejenom vědět, ale 
hlavně se na ni již nyní začít připravovat. Souvisí s účinností nařízení ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení 
GDPR). 

Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) bude totiž od 25. 5. 2018 přímo použitelné, a to 
ve všech členských státech Evropské unie v celém svém rozsahu, což znamená 99 článků. Nařízení 
GDPR tedy není nutné vnitrostátní normou do právního řádu České republiky jakkoli transponovat, 
stávající právní normy je nutné novému nařízení GDPR pouze přizpůsobit. Jakmile nařízení GDPR 
nabyde účinnosti, bude se v České republice stejně jako v dalších členských zemích Evropské unie 
každý moci domáhat jeho dodržování. Hlavním cílem nařízení GDPR je sjednocení úpravy ochrany 
osobních údajů v rámci celé Evropské unie. Přímo v nařízení GDPR, a to hned v jeho úvodu, je jeho 
hlavní cíl vyjádřen jako „přispění k dotvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva a hospodářské 
unie, k hospodářskému a sociálnímu pokroku, k posílení a sblížení ekonomik v rámci vnitřního trhu a k 
dobrým životním podmínkám fyzických osob“. 

Až už jste nadnárodní organizací zaměstnávající stovky zaměstnanců nebo jste fyzickou podnikající 
osobou, která ke své obchodní činnosti využívá elektronické nástroje pro účely komunikace se 
zákazníky, bude na Vás nařízení GDPR mít dopad. Nařízení GDPR se tedy týká každého, kdo má 
zaměstnance, každého, kdo zpracovává osobní údaje fyzických osob v rámci elektronické 
komunikace (jakýkoli obchod na internetu) nebo kohokoli, kdo například využívá databáze osobních 
údajů pro účely marketingu apod. Nařízení GDPR se nevztahuje na fyzické osoby zpracovávající 
osobní údaje výlučně v průběhu osobních či domácích činností a dále se zejména netýká těch orgánů, 
které zpracovávají osobní údaje za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů 
nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, 
pokud zpracování osobních údajů provádějí takovéto orgány pouze pro svou osobní potřebu. 

Mezi hlavní důvody přijetí nařízení GDPR patří rychlý technologický rozvoj a s ním související 
globalizace. Snaha harmonizace ochrany osobních údajů pramení právě z toho, že technologický 
pokrok umožnil jak soukromým společnostem, tak veřejným subjektům využívat v rámci své činnosti 
osobní údaje v doposud nebývalém rozsahu. Je zcela nepochybné, že v současné době rovněž 
podstatně více fyzických osob zveřejňuje své osobní údaje, a to v globálním rozsahu. S celou touto 
technologickou revolucí rovněž souvisí i nárůst šíření osobních údajů mezi členskými státy Evropské 
unie a rovněž jejich přesah do zemí třetího světa. 
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