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Medical Data Protection s.r.o.  

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2  

www.medpro.cz 

 

DOTAZNÍK plnění nařízení GDPR – vyhodnocení 

V časovém období od 23.10.2018 do 30.11.2018 probíhalo šetření prostřednictvím dotazníku v elektronické 

podobě na internetu. Výstupy z daných otázek měly odpovědět, jak se plní požadavky GDPR v organizacích 

v České republice. Žádné takové šetření, s danou strukturou otázek, pokud je nám známo, nebylo v ČR 

realizováno. Snad tedy výsledky tohoto šetření vnesou trochu světla do skutečného stavu věcí. 

Dotazník byl volně k dispozici k vyplnění na webových stránkách www.nbqc.cz a informace o daném šetření 

byla také sdělována na školeních a seminářích realizovaných prostřednictvím Medical Data Protection s.r.o. 

a Ing. Ludvík FILIP, NBQC. Každému bylo umožněno odpovídat na otázky pouze jednou. 

Celkově odpovědělo 527 respondentů. Celkově z tohoto počtu zažádalo o zaslání výsledků na ponechanou 

e-mailovou adresu 134 respondentů. Výsledky jim byly zaslány předtím, než došlo k vyvěšení výsledků. 

Ostatním jsou výsledky volně k dispozici na www.nbqc.cz a www.zeus-gdpr.cz 

Základní informace o dotazníkovém šetření (modře otázky a informace v dotazníku) 

Plnění nařízení GDPR 

Tento dotazník slouží pro zjištění, jak si v současné době, téměř půl roku po začátku platnosti obecného 

nařízení GDPR vedou organizace s ochranou osobních údajů. Vyplněním tohoto dotazníku a zanecháním e-

mailového kontaktu dáváte souhlas se zpracováním předané e-mailové adresy pro potřeby vyhodnocení 

a vnitřní evidence dotazníku a následnému zaslání výsledků dotazování. Svůj souhlas můžete kdykoli 

odvolat a Váš e-mail bude odstraněn. Dotazník bude uveřejněn do 30.11.2018. 

První otázka - Ochrana osobních údajů 

Máte u Vás vytvořen systém pro ochranu osobních údajů dle GDPR? Tedy systém, který umožňuje 

naplňování obecného nařízení GDPR? 
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Z celkového počtu odpovědí (527) potvrdilo zavedení systému v souladu s GDPR 492 organizací, což je cca 

93,36 %. Z výsledků plyne, že celkově tedy každá 20 organizace se rozhodla nezavést ochranu osobních 

údajů dle GDPR. 

V případě, že respondent odpověděl ANO, následovala otázka č. 2.  

V opačném případě (odpověď NE) na otázku č. 5. 

Druhá otázka – Zavedený systém GDPR 

Znáte povinnosti, které Vám z nařízení GDPR vyplývají? 

 

Z celkového počtu odpovědí (492) potvrdilo znalosti požadavků, které přineslo nařízení GDPR 

485 organizací, což je cca 98,58 %. Z výsledků plyne, že celkově cca 1,5 % má zaveden systém na ochranu 

osobních údajů dle GDPR, ale nezná přímo příslušné požadavky. 

Třetí otázka – Zavedený systém GDPR 

Pokud máte zaveden systém pro ochranu osobních údajů dle GDPR, plníte všechna ustanovení 

tohoto nařízení? 

 

Z celkového počtu odpovědí (492) potvrdilo plnění všech požadavků GDPR 435 organizací, což je cca 

88,41 % z těch organizací, které mají systém dle požadavků GDPR zaveden. Z celkového počtu 

respondentů (527), to znamená i z těch, které systém GDPR nezavedly, to je však 82,54 %. Z výsledků je 

tedy možné odvodit, že téměř 18 % organizací neplní požadavky GDPR. 
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Čtvrtá otázka – Zavedený systém GDPR 

Jsou ve Vašem zavedeném systému všechny subjekty údajů správně a transparentně informovány 

o zpracování jejich osobních údajů? 

 

Z celkového počtu odpovědí (492) potvrdilo plnění všech požadavku na transparentní informovanost 

355 organizací, což je cca 72,15 % z těch organizací, které mají systém dle požadavků GDPR zaveden. 

Z celkového počtu respondentů (527), to znamená i z těch, které systém GDPR nezavedly, to je však 

67,36 %. Z výsledků je tedy možné odvodit, že téměř každá třetí organizace neplní požadavek 

na transparentní informovanost. 

Pátá otázka – Nezavedený systém GDPR 

Když jste doposud nezavedli systém, který umožňuje ochranu osobních údajů subjektů údajů 

dle GDPR, neobáváte se možných sankcí? 

 

Z celkového počtu odpovědí (35 respondentů odpovědělo, že nemají zavedený systém GDPR) celkově 

32 odpovědělo, že se neobávají možných sankcí. Z celkového počtu respondentů (527) tedy celkově 6,07 % 

organizací nemá zaveden systém ochrany osobních údajů dle GDPR a neobává se ani možných sankcí. 

Každá 20 organizace tedy zcela vědomě nepostupuje v souladu s GDPR při ochraně osobních údajů! 
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Šestá otázka společná pro všechny respondenty 

Pokud máte nějaké doplňující vyjádření k  GDPR, prosím, sdělte nám jej. 

Celkově nám předalo své doplnění pouze 9 respondentů, zde je jejich celkový souhrn. Pouze u vyjádření, 

která není možné běžně předávat dál, jsou vynechána písmenka.  

Za vyjádření respondentů neneseme odpovědnost. 

 Nevěřím, že by někdo někoho trestal. Jsme střední organizace a po nás nikdo nepůjde. 

 Celý GDPR je úplně na xxxxx. Firmu to stálo hafo peněz a když jsme si nechali udělat kontrolu 

od jiné firmy, tak se nám vysmáli. Tak že staré socialistické „samodomo“. xxxxxxx na celý GDPR! 

 Nevěřím, že GDPR něco ochrání. Když přijdu k doktorovi, sestra tam má karty vyrovnané a běžně 

odbíhá. Kdybych byl dobytek, není problém něco vytáhnout a potom vydírat. A to nemluvím 

o kartotéce v čekárně, kde běžně celý den mají vše odemčené. Jak to vypadá v noci nevím. Ale i tak 

mne zajímá, jak to vypadá u druhých. Nikdo to sám neřekne. Dnes je všechno tajné. Hlavně mi to 

pošlete. 

 Ani korunu do toho nevrazíme. Vy jste asi nikdy nebyli na úřadě. Tak se s tím nikdo nemaže a o data 

se nám rozhodně starají hůř, než my tady. 

 Zasxxxx EU. Samé pitomosti. Místo aby někdo řešil, že je kolem bordel, vymyslíme další pitomost 

na buzeraci a k tomu ještě hromady úředníků. A kdo to zaplatí? My co něco vytváříme! 

 Stejně na nějakou ochranu dat nevěřím. Podívejte se na mladýho Babiše. Kdo chrání jeho? 

 GDPR? Jenom prachy a buzerace. A to nemluvím ty stovky nabídek od právníků, jak nám vše 

ochrání. Copak nějakej právník dělá něco pro druhý? Za chvíli už nebudeme nic vyrábět a všude 

budou jen neziskovky a právníci. A znáte to. Dva právníci jsou minimálně tři názory. 

 Těším se na ten výstup z Vašeho dotazníku. Sice to určitě nebude stejně zastoupeno, jak jsou firmy 

v republice, ale aspoň někdo kolem toho něco dělá. My snad udělali, co mohli a stalo se to součástí 

našeho života. Zase taková zátěž to není. Jen jsem zvědava, zda nám opravdu zašlete výsledky 

na mejl. Byli byste asi první, co nejen chtějí informace od lidí, ale také jim je předají. 

 chachacha. To si děláte xxxx? Platí to půl roku a nikdo po tom ani nehlesne. Zapadne to jako plno 

jiných nesmyslů z Bruselu. 

 

Předáváme Vám výsledku našeho dotazníku. Jsme si vědomi, že nemůže stoprocentně vyjadřovat skutečný 

stav zavedení a plnění požadavků GDPR. Z některých odpovědí nás však mrazí. Pokud opravdu jsou osobní 

údaje tak chráněny, nebo spíše nechráněny dle informací respondentů, naše obavy se ještě zvýš ili. 

Po zpracování dotazníků a zaslání výsledků byly všechny kontaktní údaje (e-mailové adresy) smazány) 

a nejsou již tedy k dispozici. 

Chcete-li sdělit Váš názor na tento dotazník, na jeho výstupy, nebo podněty pro další možné dotazování, 

napište mi prosím na info@medpro.cz nebo na ludvik.filip@nbqc.cz. Děkuji Vám. 

V Liberci, 2. prosince 2018 

Ing. Ludvík FILIP, v.r. 

jednatel 

Medical Data Protection s.r.o. 


