Vážený pan
Ing. Tomáš Hüner
Ministr
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

V Praze dne 6. června 2018

Vážený pane ministře,

dne 31. 5. 2018 podepsalo a zveřejnilo před nadcházejícím zasedáním Rady pro dopravu,
telekomunikace a energetiku, které proběhne 8. 6. 2018, více než 50 různých evropských profesních
asociací společný dopis týkající se projednávání návrhu evropského nařízení o ePrivacy.
Asociace v dopisu upozorňují na problematická a nejasná ustanovení návrhu nařízení, která
v některých případech kolidují s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
které nedávno nabylo účinnosti, nebo neodůvodněně omezují podnikání v oblasti služeb informační
společnosti. Signatáři dopisu vyzývají vlády členských zemí Evropské unie, aby k projednávání návrhu
nařízení v Radě přistoupily s co největší odpovědností a více se zabývaly případnými dopady
ustanovení tohoto nařízení na rozvoj evropského digitálního odvětví.
Cílem dopisu je zabránit možným škodám pro podnikatelské subjekty, jež by mohlo vyvolat případné
přijetí nařízení v navrhované podobě. S dopisem se ztotožňují také profesní organizace zastupující
podniky působící na digitálním trhu nebo v oblasti služeb informační společnosti v České republice:
Unie vydavatelů (www.unievydavatelu.cz)
Sdružení pro internetový rozvoj (www.spir.cz).
Signatářem uvedeného prohlášení z 31. 5. 2018 se z profesních a zaměstnavatelských organizací
působících v ČR již stal Svaz průmyslu a dopravy.

Tyto organizace se obracejí s naléhavou žádostí na zástupce České republiky, aby při projednávání
návrhu nařízení postupovali v souladu s podněty vyjádřenými v přiloženém dopisu.
Pevně věříme, že při jednáních zohledníte uvedené názory profesních organizací a dovolujeme si Vám
za to vyjádřit předem naše poděkování.

V úctě

Ing. Václav Mach
výkonný ředitel
Unie vydavatelů

Ing. Kateřina Hrubešová
výkonná ředitelka
Sdružení pro internetový rozvoj

Příloha: překlad společného dopisu představitelů podnikatelských odvětví o budoucím nařízení o
ePrivacy

Kontakt:
Unie vydavatelů, z. s., Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1, tel.: 222 329 730, e-mail:
unie@unievydavatelu.cz, www.unievydavatelu.cz
Sdružení pro internetový rozvoj, z. s. p. o., Korunní 483/89, 130 00 Praha 3, tel.: 224 251 250, e-mail:
info@spir.cz, www.spir.cz

