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V pátek 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR). Začnou tak platit výrazně přísnější pravidla ochrany osobních 
údajů, která se výrazně projeví u všech subjektů v celé Evropské unii.  

Důsledkům GDPR (zpřísněným pravidlům ochrany osobních údajů) se nevyhnou ani 
úřady státní správy, ani města a obce, ani jimi zřizované a řízené organizace.  

Přestože se téma ochrany osobních údajů v souvislosti s GDPR zmiňuje mnoho měsíců, 
skutečnost je taková, že většina měst a obcí dosud neučinila žádné kroky, které by naplnění 
nových pravidel přiblížily. 

Přesvědčení některých úřadů, že se jich nařízení GDPR prakticky netýká je velmi 
nebezpečné. Ostatně nejlépe tento názor vyvracejí advokáti Tomáš Mudra, Vladimíra 
Hloušková v článku na serveru Veřejná správa online: “Jako orgán samosprávy a orgán 
veřejné moci obce při plnění většiny svých úkolů osobní údaje zpracovávají (tzn. shromažďují, 
zaznamenávají, strukturují nebo pozměňují údaje schopné přímo či nepřímo identifikovat 
subjekt údajů – fyzickou osobu), čímž se ocitají v roli správce, popř. zpracovatele dle 
Nařízení.” 

Obce jako orgán samosprávy a orgán veřejné moci se při plnění svých úkolů ocitají v roli 
správce, popř. zpracovatele. 

 

Ačkoli mohou být orgány veřejné moci od některých povinností dle GDPR osvobozeny na 
základě speciálních národních předpisů, musí se každopádně připravit na: 

● zajištění informační povinnosti vůči fyzickým osobám; 
● nová či rozšířená práva fyzických osob (např. právo na omezení zpracování, právo na 

přenositelnost osobních údajů, právo na opravu osobních údajů); 
● povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. 

Poměrně často se také setkáváme s názorem, že pro naplnění podmínek GDPR bude stačit 
certifikace ISO 27001. Toto tvrzení je však problematické, a to především z toho důvodu, že 
ISO 27001 neřeší některé činnosti definované Nařízením č. 2016/679 zmiňované v 
předchozím odstavci. Tyto povinnosti by tak úřad musel řešit nad rámec certifikace. Navíc ten, 
kdo v současné době nemá vedenou normu ISO 27001 bude zbytečně řešit bezpečnost 
dalších typů informací, které GDPR neřeší. 

Bez ohledu na to, jaké řešení ochrany osobních údajů zvolíte, budete muset provést všechny 
kroky vedoucí k nastavení pravidel ochrany. A to co nejdříve! Většina měst a obcí si na 
přípravu a zavedení nových pravidel ochrany osobních úřadů ponechala velmi málo času. 
Konkrétně necelých deset měsíců. Přitom jen vstupní analýzy (podle našich zkušeností) u 
středně velké obce zaberou minimálně čtyři měsíce.  

Jednotliví zaměstnanci připravují podklady pro analýzy při své každodenní činnosti, tedy nad 
rámec svých obvyklých povinností. Navíc je nutné si uvědomit, že červenec a srpen jsou 
“dovolenkové” měsíce a zaměstnanci, kteří zůstávají v pracovním procesu vykonávají činnost i 

 

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6732446
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za své “odpočívající” kolegy. Navíc musí být podklady velmi podrobné a jejich zpracování 
proto zabere poměrně hodně času. 

Pokud chcete zavést pravidla ochrany osobních údajů včas, měli byste začít co nejdříve. V 
jednotlivých kapitolách, které budou následovat, zjednodušeně popíšeme celý projekt. Je jen 
na Vás, zda naše doporučení využijete… 

Plánování 

Sestavení projektového týmu 
Základním předpokladem úspěšné implementace GDPR do praxe úřadu je efektivní a 
vyvážený projektový tým. Co to znamená? Do přípravy a zavádění pravidel ochrany osobních 
údajů se musí zapojit jak zástupci nejvyššího vedení, bez jejichž podpory se projekt 
nezrealizuje, tak specialisté ve vybraných oblastech (například IT specialista, právník, klíčoví 
zaměstnanci jednotlivých odborů, personalista). 

Do práce projektového týmu by se měl od začátku zapojit také pracovník vybraný na pozici 
Pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Do implementace GDPR se musí zapojit zástupci nejvyššího vedení, specialisté a v 
ideálním případě také budoucí Pověřenec pro ochranu osobních údajů. 

 

Hned na úvodním setkání projektového týmu doporučujeme s jednotlivými klíčovými 
pracovníky identifikovat činnosti, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje. Tento krok 
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umožní si hned na začátku projektu uvědomit, jak rozsáhlé problematiky se týká a umožní 
reálně nastavit cíle, zdroje a časový plán. 

Nastavení projektových cílů  
Cílem projektu “Implementace GDPR do praxe úřadu” je naplnit ustanovení nařízení 
2016/679. Dílčí cíle stanoví nezbytné aktivity, které stávající ochranu osobních údajů upraví 
tak, aby naplňovala požadavky GDPR. Pro naplnění jednotlivých projektových cílů je nutné 
realizovat například.: 

● analýzy dopadů, 
● provést jednotlivé kroky k implementaci požadavků GDPR, 
● upravit smlouvy se všemi zpracovateli, 
● jmenovat pověřence, 
● zpracovat metodiky pro nakládání s osobními údaji v rámci úřadu, 
● upravit popřípadě zavést procesy a postupy zpracování osobních údajů, 
● nastavit pravidla vedení záznamu o zpracování osobních údajů, 
● zpracovat a odsouhlasit posouzení dopadu jednotlivých činností na ochranu osobních 

údajů a další. 

Plánování lidských zdrojů 
Do projektu implementace se zapojí každý zaměstnanec úřadu, který při své činnosti přichází 
do styku s osobními údaji (toto se týká téměř všech pracovníků úřadu). Úkolem nečlenů 
projektového týmu, kteří se do projektu zapojí je detailně popsat, kdy a jakým způsobem 
osobní údaje zpracovávají, pro jaký účel je využívají, odkud je čerpají, případně komu je 
poskytují. Takto získané informace vyhodnotí klíčoví zaměstnanci jednotlivých odborů a ve 
spolupráci s administrátorem projektu s pracovníky prokonzultují. 

Do projektu se zapojí každý zaměstnanec úřadu, který při své činnosti přichází do styku s 
osobními údaji. 

 

Příprava a zpracování podkladů jsou časově velmi náročné a naplánovat tuto etapu nebude 
vůbec snadné. Je třeba si uvědomit, že jen na konzultace s jednotlivými pracovníky úřadu je 
třeba v průměru 30 minut. Ještě složitější bude koordinovat časové plány členů realizačního 
týmu z řad vedení úřadu, kteří se budou aktivně podílet především na úpravách a schvalování 
procesů. Zapomenout také nesmíme na to, že se změnami v pravidlech nakládání s osobními 
údaji je třeba seznámit všechny zaměstnance úřadu a odpovídajícím způsobem upravit jejich 
pracovní náplně, kompetence a zodpovědnosti.  

Doporučení: Na úvodní schůzce je nutné jasně stanovit kompetence jednotlivých členů 
realizačního týmu tak, aby odpovídaly jejich pozici v rámci úřadu. Například tajemník nebo jím 
jmenovaný zástupce by měl zastávat roli manažera projektového týmu. Role klíčových 
zaměstnanců jednotlivých odborů se zpravidla ujímají vedoucích odborů. Administrátorem 
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projektu se obvykle stává specialista v oblasti projektového řízení. V projektovém týmu by 
navíc neměli chybět zástupci IT, právního a personálního oddělení.  

Sestavení projektového rozpočtu 
Rozpočet projektu implementace GDPR do praxe úřadu zahrnuje dvě samostatné položky:  

1) Přípravné práce a implementace GDPR (vstupní a rozdílové analýzy, změny a 
doplnění procesů, školení, metodiky, konzultace, externí dodavatele). Výstupy z analýz 
lze využít jak při zavádění pravidel GDPR, tak případně i při certifikaci ISO 27001. 
Proto doporučujeme tuto položku rozdělit na dvě části:  

a) příprava, 
b) implementace. 

2) Provoz v souladu s pravidly GDPR (náklady na práci pověřence popřípadě správce či 
správců). 

Nastavení harmonogramu 
Každý projekt musí mít jasně nastavené termíny plnění dílčích úkolů (cílů) i celé realizace. U 
tohoto projektu rozhodné datum stanoveno “vyšší mocí” a to na 25. května 2018. O to je celé 
plánování snazší. Na odkládání není čas. 

Doporučení: Každý jedinec ze své podstaty odkládá nepříjemné činnosti “na potom”. Proto 
doporučujeme nastavit upomínky pro všechny členy projektového týmu tak, aby se nemohli 
vymlouvat a časový plán celého realizačního týmu sdílet mezi jeho členy. 

Vstupní analýzy 
Základním předpokladem pro zavedení 
pravidel GDPR do praxe úřadu je detailní 
rozbor toho, jak se v současné době s 
osobními údaji pracuje. Tyto informace 
umožní zjistit, jaké změny a novinky je 
nutné v rámci úřadu zavést, aby 
zpracování osobních údajů probíhalo v 
souladu s Nařízením č. 2016/679. 

Doporučení: Dotazníky a další materiály, které budou jednotliví zpracovatelé osobních údajů 
pro potřeby analýz vyplňovat, doporučujeme připravit tak, aby zajistily všechny potřebné 
informace. Příslušné zaměstnance tak úvodní analýzy vyruší od každodenních povinností 
pouze jednou. 

Vstupní audit dat a stanovení účelu zpracování 
Účelem vstupního auditu je zjistit všechny parametry související se zpracováním osobních 
údajů jednotlivými zaměstnanci, odbory a odděleními, případně dalšími externími subjekty. 
Pro zajištění těchto informací se nejčastěji využívá následujících šest otázek: 
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Proč? 
Odpovědí na tuto otázku je účel (proč), pro který se osobní údaje v konkrétním případě 
zpracovávají. V případě úřadu jsou nejčastější zákonné důvody, tedy případy, kdy zákon 
vyžaduje, aby daný subjekt shromažďoval a zpracovával osobní údaje. Dále se zpracovávají 
osobní údaje zaměstnanců úřadu. Třetím důvodem pro zpracování osobních údajů mohou být 
smlouvy o pronájmu bytových či nebytových prostor, případně smlouvy o poskytování služeb, 
prodeji či nákupu. 

O kom? 
Cílem je identifikovat tzv. subjekt údajů, tedy fyzickou osobu, jejíž osobní údaje se z 
konkrétního důvodu shromažďují. Jasně se tak určí osoba, která je oprávněna (sama, 
případně prostřednictvím pověřeného zástupce) získat informace o zpracování dat nebo žádat 
jejich výmaz či převedení k jinému správci (pokud to příslušná legislativa umožňuje). V našem 
případě půjde o všechny klienty úřadu. 

Co? 
Získané informace popisují typ osobních údajů (například jména a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, datum narození, stav atd.), jejich zdroj (subjekt osobních údajů, třetí strana, 
základní registry, vlastní evidence apod.) a právní důvod pro shromažďování (platná 
legislativa, smlouva, kvalifikovaný souhlas jednotlivce atd.). 

Kdy? 
Výstupem jsou informace časového charakteru, konkrétně jde o následující údaje: 

● kdy byly osobního údaje získány, 
● termín aktualizace (jak často se musí informace ověřovat a případně upravovat), 
● doba uchování v souladu s platnou legislativou (zejména zákon o archivnictví a 

spisové službě a jednotlivé speciální zákony - například zákon o obcích, správní řád, 
daňový řád, zákon o místních poplatcích, přestupkový zákon, zákon o sociálních 
službách apod.). 

Jak? 
Cílem je popsat způsob, jakým se osobní údaje shromažďují, zpracovávají a ukládají. 
Výstupem není pouze informace o konkrétním nástroji (software, tištěný dokument, základní 
registry či jiné komunikační nástroje), ale i popis postupu zpracování osobních údajů 
(například v situaci, kdy jeden pracovník úřadu udělí pokutu a druhý tuto vymáhá - dělená 
správa, která vyžaduje sdílení dat). 
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Kdo? 
Odpovědi identifikují, kdo osobní údaje primárně zpracovává (odpovídá za jejich aktuálnost a 
kvalitu) a komu mohou být zpřístupněny (včetně důvodů, proč tato konkrétní osoba může 
údaje zpracovávat, za jakých podmínek, jakým způsobem a po jakou dobu). 

Analýza procesů (sestavení katalogu procesů) 
Na rozdíl od předchozí datové analýzy se v této části zaměříme na procesy, v jejichž rámci 
se osobní údaje zpracovávají. Cílem je identifikovat konkrétní činnosti a popsat, jakým 
způsobem se v současné době osobní údaje zpracovávají (například postup při předávání 
osobních údajů z jednoho odboru na druhý). 

Revize stávajících souhlasů se zpracováním osobních údajů 
Úřad v porovnání s velkou většinou ostatních organizací zpracovává osobní údaje dle zákona, 
tedy z tzv. zákonných důvodů (legislativa stanovuje důvody, proč se konkrétní osobní údaje 
shromažďují a zpracovávají a správce tudíž nemusí žádat o souhlas se zpracováním subjekt 
údajů). 

Při revizi souhlasů se zpracováním osobních údajů se proto pověření pracovníci mohou 
zaměřit především na specifické případy zpracování, jako jsou například smluvní vztahy či 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů (informace o dění v obci prostřednictvím SMS či 
e-mailu nebo dotazy zasílané prostřednictvím on-line dotazníků). V těchto případech je 
explicitně vyžadován kvalifikovaný souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním. (Pro 
posouzení, zda je v konkrétních případech souhlas nezbytný, doporučujeme využít služby 
právníka - právního oddělení.) 

V případech, kdy úřad souhlas se zpracováním získal v minulosti, je nezbytné prověřit, zda 
splňuje podmínky vyplývající z GDPR. 

Analýza rizik 
Velmi důležitou roli v rámci příprav na zavedení GDPR do praxe úřadu hrají rizikové analýzy, 
které identifikují nejrůznější hrozby plynoucí z případných chyb a nedostatků. Jedná se 
například o: 

● rizika pro osobní údaje fyzických osob, 
● potenciální pokuty, 
● rizika vyplývající z občansko-právních sporů, 
● reputační rizika, 
● pracovně-právní spory, 
● posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 

Získané informace se uplatní především při zpracovávání Posouzení vlivu konkrétních aktivit 
na bezpečnost osobních údajů. Využití však naleznou i při argumentaci pro zavádění 
vybraných opatření a nařízení v rámci úřadu. 
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Analýza bezpečnosti informací a zabezpečení osobních údajů 
Zcela svébytnou oblastí, na kterou je nutné se zaměřit, je bezpečnost informací 
zpracovávaných v rámci úřadu ať už prostřednictvím vlastních informačních systémů či 
cloudových řešení nebo v papírové podobě. Stávající řešení obvykle poskytují jistou míru 
zabezpečení, nicméně lze předpokládat, že stávající stav nebude plně odpovídat požadavkům 
GDPR. 

 

Právní audit vlivu na chod úřadu/obce/organizace 
GDPR významně mění způsob, jakým se v rámci organizace zpracovávají osobní údaje. To 
se samozřejmě projeví i v právní oblasti (smlouvy, personalistika apod.). Popis současného 
stavu a potřebných změn zajistí právník ve spolupráci se specialisty v jednotlivých oblastech. 

Právní audit dopadů na chod organizace 
Právní analýza vlivu GDPR má ukázat, do jaké míry je jednání vedení úřadu a jeho 
zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s požadavky nové legislativy. V 
praxi to znamená, že právníci ve spolupráci s klíčovými specialisty provedou právní analýzu 
současného stavu ochrany osobních údajů a porovnání s pravidly GDPR. Předmětem jejich 
zájmu budou například firemní předpisy a směrnice, postupy a pravidla pro zacházení s 
dokumenty nebo vyřizování požadavků klientů na poskytování informací. 
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Doporučení: Texty firemních dokumentů, které budou definovat zásady zpracování osobních 
údajů nebo sloužit k získání souhlasů v souladu s GDPR, musí být psány srozumitelným a 
jasným jazykem a i jejich design by se měl přizpůsobit potřebám cílové skupiny. 

Prověření a projednání nových smluv 
Nařízení č. 2016/679 jasně stanovuje pravidla, která musí splnit každý zpracovatel osobních 
údajů. Pokud zpracování osobních údajů vyplývá ze smlouvy, musí tato obsahovat konkrétní 
ustanovení včetně kvalifikovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů (nepodmíněný 
platností samotné smlouvy). Pokud organizace tento souhlas dosud nezískala, musí tak učinit 
v následujících měsících. 

GDPR také částečně požaduje významné úpravy v již uzavřených smlouvách. Na to by měli 
reagovat i nové smlouvy, které úřad uzavírá s klienty, dodavateli nebo obchodními partnery. 
Velmi obtížně se totiž bude řešit obnova smluv a jejich nové uzavírání například, kdy v 
původních smlouvách byl nějakým způsobem včleněn souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Takové smlouvy bude nutné (změnou definice účelu a souhlasu se zpracováním 
osobních údajů) uzavřít kompletně znovu.  

Dohoda společných správců při zpracování osobních údajů 
Pokud osobní údaje v některých případech zpracovává více subjektů (například obec a 
současně správce bytových a nebytových prostor), je nezbytné vztah mezi nimi smluvně 
upravit. Tato dohoda musí definovat společný účel zpracování osobních údajů včetně 
zodpovědnosti za jejich bezpečnost. 

Úprava smluv se zpracovateli osobních údajů 
Nejpozději k datu účinnosti GDPR (25. 5. 2018) je třeba smluvně ošetřit také vztahy se 
subjekty, jimž úřad poskytuje osobní údaje. Příkladem může být například smluvní vztah s 
právním zástupcem obce nebo (v některých případech) exekutorem apod. Ti se bez 
základních osobních dat neobejdou. 

Podobná situace panuje také ve vztahu k poskytovatelům cloudových služeb, na jejichž 
serverech jsou uloženy dokumenty obsahující osobní údaje. I když v tomto případě se právníci 
musí zaměřit spíše na smluvní podmínky konkrétní služby a posoudit způsob, jakým jsou 
osobní údaje zabezpečeny. 

Automatizované zpracování a předávání osobních údajů do třetích zemí 
Při auditu stávajícího stavu je nezbytné se zaměřit také na specifické případy práce s 
osobními údaji, a sice na automatizované zpracování a předávání osobních údajů do třetích 
zemí. Obě varianty se mohou (možná poněkud překvapivě) týkat i úřadů. 

Automatizované zpracování osobních údajů probíhá například v okamžiku, kdy se subjekt 
údajů registruje k odběru novinek z obce či kulturního nebo informačního centra. Přestože 
často zadává pouze svou e-mailovou adresu, jde o osobní údaj. A ten je zpracováván 
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automaticky. Aplikace si proto musí zajistit kvalifikovaný souhlas se zpracováním údajů, a to 
pro účel automatizovaného zpracování při zasílání informací. 

Do třetích zemí (dle platné legislativy výhradně v rámci EU) předává osobní údaje každý 
uživatel cloudových služeb poskytovaných zahraničními firmami (například Google či 
Microsoft). Ty obvykle svá datová centra provozují mimo Českou republiku. V rámci Unie 
naštěstí budou platit pravidla GDPR 
paušálně, což podmínky pro uživatele 
značně zjednodušuje. 

Analýza současného a 
budoucího stavu, návrh 
nejvhodnějšího řešení 
První etapa skončila. Znáte současný stav v 
oblasti zabezpečení a ochrany osobních 
údajů. A nyní je třeba vše porovnat se 
požadavky GDPR a zjistit, co všechno se 
musí upravit, případně doplnit. 

K poznání, jaké změny musí proběhnout, se v komerčním světě využívá tzv. rozdílová 
analýza. Úřad (obec, resp. zřizovaná či řízená organizace) s pomocí výstupů procesních, 
provozních a právních analýz provede strukturované srovnání stávajícího a očekávaného 
stavu a identifikují se nezbytné kroky směřující k požadovanému stavu. 

Analýza vlivu požadavků GDPR na procesy 
Informace o stávajícím stavu zpracování osobních údajů v kombinaci s přehledem procesů, 
jež konkrétní osobních data využívají, umožňuje posoudit, nakolik pravidla GDPR jednotlivé 
procesy ovlivní. 

Při zjišťování vlivu na procesy se realizují 
následující etapy: 

● Kontrola systému - zhodnocení 
současných informačních systémů s 
cílem pochopit stávající postupy, 
vlastnosti a funkce. 

● Vypracování požadavků - v tomto kroku 
si úřad (město, organizace) určí 
strategické cíle nutné pro zavedení 
nových či inovovaných systémů. 

● Porovnání - zahrnuje srovnání různých 
vlastností a atributů stávajících a 
navrhovaných postupů. 

● Důsledky - zde se popisují rizika, která jsou spojená s vývojem nového procesu. 
● Doporučení - díky zpětné vazbě a opatření se zajistí potřebné úpravy a doplňky. 
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Tento postup bude nutné neustále opakovat - GDPR je živá struktura, která se bude stále 
vyvíjet. 

Zajištění jednotlivých procesů k naplnění požadavků GDPR 
Nařízení č. 2016/679 stanoví řadu relativně složitých úkonů a procesů, jež je nezbytné do 
25. května 2018 realizovat. Úkolem správce je, aby tyto požadavky integroval do běžných 
činností úřadu (obce či organizace) tak, aby splňovaly podmínky zadání. 

Doporučení: Vzhledem k tomu, že tyto procesy a úkony zásadně ovlivňují hodnocení shody s 
GDPR, doporučujeme, aby projektový tým pro tuto etapu počítal s dostatečnými časovými, 
personálními i finančními zdroji. 

Záznamy o činnostech zpracování 
Jednotlivé činnosti při zpracování osobních údajů je nutné řádně zdokumentovat. Uvedené 
dokumenty sice nemusí zpracovávat organizace, které zaměstnávají méně než 250 
zaměstnanců, ovšem pouze za podmínky, že ke zpracování osobních údajů dochází pouze 
příležitostně. A to se - alespoň o úřadu - říci nedá. 

Práva subjektů údajů na informace 
Úřad či jiný relevantní správce údajů (například tolikrát zmiňované zřizované či řízené 
organizace) musí subjektům údajů poskytnout na vyžádání kopii všech dat “v běžném strojově 
čitelném formátu”, resp. je informovat o tom, jaké údaje zpracovává a pro jaký účel. 

Koncepty pro mazání údajů 
Přestože úřady zpracovávají osobní údaje především na základě platné legislativy, která jim 
tuto povinnost ukládá (účel zpracování definuje zákon), i zde mohou existovat výjimky 
(například údaje nájemníků v bytech či nebytových prostorech). Pokud v takových případech 
subjekt údajů požádá o jejich vymazání, je úřad v roli správce povinen tak učinit. Nařízení 
přitom vyžaduje stanovení termínu vymazání osobních údajů a současně sdělení způsobu, jak 
budou údaje vymazány také na dalších místech. 

Povinností správce je také poskytnout informaci o tom, jak dlouho budou konkrétní údaje 
uloženy, případně - není-li možné dobu uložení stanovit přesně - sdělit kritéria použitá při 
stanovení této doby. 

Právo na výmaz 
Osobní údaje, které úřad shromáždí a bude zpracovávat o konkrétním subjektu, musí - pokud 
to neznemožňuje jiný zákon či oprávněný důvod - na žádost subjektu bez zbytečného prodlení 
vymazat. 

Pokud úřad osobní údaje zveřejní, je povinen také zajistit jejich případné vymazání. GDPR 
definuje tzv. “právo být zapomenut”, které garantuje, že zveřejněná data při splnění podmínek 
zmizí ze všech míst včetně odkazů. 
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Úřad musí přijmout taková opatření, aby zajistil, že veškeré odkazy na osobní údaje, jejich 
kopie či replikace vymažou i další správci údajů, kteří příslušné osobní údaje zpracovávají. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů 
Subjekty údajů mohou v definovaných případech požadovat omezení účelu zpracování. I s 
touto variantou musí úřad počítat. Týká se totiž například i situací, kdy subjekt údajů 
zpochybňuje jejich správnost či oprávněnost jejich zpracování. 

Právo vznést námitku 
Subjekt údajů může proti zpracování osobních údajů vznést námitku (úřad jako správce na 
tuto možnost musí upozornit hned při první komunikaci). Správce pak musí omezit účel 
zpracování a prověřit, zda neexistují předpoklady pro zákaz zpracování údajů. 

I přesto, že úřady většinou zpracovávají údaje na základě zákona, může v některých 
případech pochybnost o oprávněnosti zpracování skutečně nastat a s touto variantou je třeba 
předem počítat. 

Právo na opravu 
Případné chyby ve zpracovávaných údajích musí správce na základě žádosti subjektu údajů 
opravit či doplnit. Aby vše proběhlo v souladu s právem, měl by mít úřad zavedené postupy, 
jak údaje poskytnuté subjektem údajů ověřit. 

Právo na přenositelnost údajů 
Úřad - podobně jako jiní správci - musí v některých případech dle GDPR zajistit přenositelnost 
údajů k jinému správci. Tento úkon vyžaduje jak technické (subjekt údajů může vyžadovat 
data “ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu”, případně 
požadovat, aby “osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to 
technicky proveditelné”), tak organizační zajištění. 

Toto právo se týká nejen klientů úřadu (pokud jiné zákony nestanovují jinak), ale také 
dodavatelů, resp. zaměstnanců. 

Analýza vlivu požadavků GDPR na IT systémy 
Cílem analýzy současného IT vybavení je zjistit, nakolik jsou informační systémy a další 
technologická řešení připravena naplnit požadavky GDPR. Kromě případných úprav či 
rozšíření stávajících systémů se musí úřad technologicky připravit také na další povinnosti 
vyplývající z Nařízení. Jde především o právo na výmaz, přenositelnost údajů, omezení 
zpracování a další. 

Velkou pozornost by specialisté, kteří budou analyzovat IT systémy, měli věnovat 
zabezpečení technologií a pravidlům pro práci s nimi. To mimo jiné například znamená, že je 
nezbytné prověřit platná pravidla pro správu hesel (formát, minimální délka a struktura, zákaz 
opakovaného použití atd.). 
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Sestavení dílčích podprojektů pro naplnění požadavků GDPR 
Nezbytné změny a doplnění, které vyplynou ze srovnávací analýzy, se realizují v rámci dílčích 
podprojektů. Do těch se kromě vybraných členů realizačního týmu a zaměstnanců úřadu 
zapojí také dodavatelé jednotlivých IT systémů a služeb. 

 

Správa pravidel ochrany osobních údajů 
Předpokladem úspěšné Implementace GDPR do praxe úřadu je nastavení sady pravidel 
ochrany osobních údajů, jejich aktualizace v případě potřeby a kontrolních mechanismů, které 
zajistí dohled nad jejich dodržováním. 

Významnou roli při kontrole dodržování pravidel ochrany osobních údajů bude hrát Pověřenec 
pro ochranu osobních údajů. 

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 
Úkolem Pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR tuto pozici nazývá Data Protection 
Officer, zkráceně DPO) je poskytovat vedení úřadu podporu v rámci odpovědnosti správce či 
zpracovatele za zpracování a ochranu osobních údajů. Funguje tedy jako jakýsi odborný 
garant. Proto se obecně doporučuje zapojit vybraného pracovníka do celého projektu hned na 
začátku. A pokud není ještě vybraný, pak veškeré aktivity dokumentovat tak, aby snadno 
pochopil, jak je zařazen do struktury úřadu a mohl začít vykonávat aktivity související s 
ochranou osobních údajů. 
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Funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů by měla zastávat osoba (fyzická či právnická), 
který se orientuje nejen v oblasti práva, ale i v oblasti bezpečnosti, včetně počítačové. Proto 
se nabízí možnost řešit tuto povinnou roli formou outsourcingu. 

Je zásadní, aby se pověřenec (případně i jeho tým) zapojil do všech záležitostí 
týkajících se ochrany osobních údajů co možná nejdříve. V souvislosti s posouzením 
vlivu na ochranu osobních údajů hovoří Nařízení výslovně o “včasném zapojení 
pověřence” a nařizuje, aby si správce vyžádal posudek pověřence, když provádí 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.  

Je jasné, že více specialistů pracujících v týmu může služby Pověřence poskytovat účinněji. 
Proto nabízíme outsourcing této pozice. Tento postup umožňuje nabídnout současně služby 
odborníka na procesní řízení, právníka, IT specialistů i odborníků v oblasti bezpečnosti dat. 
Velmi přínosné je, když - zejména v případě orgánů veřejné moci - pověřenec dobře zná také 
administrativní pravidla a postupy dané organizace. Díky kombinaci individuálních schopností 
a silných stránek našich specialistů s praktickými zkušenostmi s fungováním veřejné správy 
můžeme garantovat i tento benefit. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů by se měl dobře orientovat nejen v právu, ale 
také v oblasti bezpečnosti včetně počítačové. 

Spolupráce pověřence s dozorovým úřadem 
Mezi povinnosti Pověřence dané GDPR patří spolupráce s dozorovým orgánem. Nejdůležitější 
je zejména informování o narušení bezpečnosti osobních údajů a případných rizicích pro 
práva a svobody fyzických osob. Pověřenec by měl informace sdílet s dozorovým úřadem a 
koordinovat s ním další postup. 

Kompetence Pověřence, jeho informační kanály a také postupy při komunikaci s dozorovým 
orgánem je třeba nově definovat. Do praxe úřadu tak přibudou nové procesy, bez nichž se 
nově ustanovený zaměstnanec neobejde. 
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Sdílení informací o ochraně osobních údajů napříč institucí 
Většina úřadů v současné době chrání osobní údaje v souladu s platným zákonem č. 
101/2000 Sb. GDPR však pravidla v mnoha ohledech zpřísňuje, popřípadě nastavuje odlišně. 
Proto je nutné vnitřní pravidla a směrnice upravit a uvést do praxe, tedy proškolit jednotlivé 
zaměstnance, vysvětlit jim důvody změny a seznámit je detailně s jednotlivými novinkami v 
oblasti ochrany osobních údajů. 

Doporučení: Úřad (obec, zřizovaná či řízená organizace) může prezentovat nová pravidla 
ochrany osobních údajů mimo jiné jako důkaz péče o vlastní zaměstnance, partnery i klienty. 

Poradenství pověřence správcům, zpracovatelům a pracovníkům 
Pověřenec pro ochranu zajišťuje podporu všem zaměstnancům organizace (úřadu, obce či 
řízených a zřizovaných firem a institucí), kteří nějak nakládají s osobními údaji. Vhodně 
prezentované poradenství Pověřence může efektivně zabránit chybám pracovníků při 
zpracovávání osobních údajů. 

Vyškolení pracovníků k ochraně osobních údajů 
GDPR přímo vyžaduje, aby byli všichni zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje 
průběžně vzděláváni v oblasti ochrany osobních údajů, a to jak obecně (zvyšování povědomí 
o problematice), tak také odborně. 

Oznamovací povinnost při shromažďování osobních údajů 
GDPR obecně klade velký důraz na transparentnost při zpracování osobních údajů. Jedním z 
výsledků této snahy jsou pravidla týkající se postupů pro informování subjektů údajů při sběru 
osobních údajů. 

Správce osobních údajů musí být připraven osobní údaje přenést k jinému správci, 
omezit jejich využívání nebo je vymazat a zapomenout. To se samozřejmě netýká 
specifických případů, kdy zpracování výslovně vyžaduje jiný zákon, případně oprávněný 
nárok. 

Vedení dokumentace všech procesů a úkonů s osobními údaji 
Nařízení klade vysoké požadavky také na dokumentování procesů k ochraně osobních údajů. 
Dokumentace je však důležitá i proto, že důkazní povinnosti v případných sporech leží na 
správcích osobních údajů. Proto je nutné, aby úřad svůj Systém řízení bezpečnosti informací 
(ISMS) spolu s příslušnými procesy a strukturami řádně zdokumentoval. V opačném případě 
nebude správce schopen doložit, že osobní údaje zpracovává v souladu s normou. 

Definice reakčních mechanismů při porušení zabezpečení osobních údajů 
Úřad musí nastavit mechanismy, které minimalizují důsledky případného narušení ochrany 
osobních údajů a současně zajistí oznámení události dozorovému úřadu ve stanovené lhůtě 
(do 72 hodin). Navíc, pokud osobní údaje uniknou, sdělit tuto skutečnost subjektům údajů. 
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Záměrná/standardní ochrana osobních údajů 
GDPR ukládá správcům a zpracovatelům osobních údajů povinnost, aby vhodným způsobem 
zajistili předepsanou ochranu dat při jejich zpracování v informačních systémech už v jejich 
základním nastavení (v angličtině se pro toto řešení používá výraz Privacy by design). Kromě 
toho jsou vyžadována rovněž technická a organizační opatření. 

Informační systémy by podle představ zákonodárců měly minimalizovat zpracování osobních 
údajů a včas údaje pseudonymizovat, tedy skrýt identitu subjektu údajů (účelem je mít 
možnost sbírat další údaje o stejném jednotlivci, aniž by bylo nutné znát jeho totožnost). 

Aplikace vyvíjené podle zásad Privacy by design v oblasti ochrany osobních údajů reagují 
proaktivně a preventivně. Ochrana je přitom zajištěna již v defaultním nastavení a je součástí 
původního návrhu systému. 

Implementace GDPR 
Vlastní implementace GDPR v rámci úřadu 
(obce či organizace) zahrnuje nasazení 
technologií, upgrade systémů, úpravy a 
doplnění procesů a zavedení pravidel ochrany 
osobních údajů. 

Řízení zakázek a dodávek 
souvisejících s nasazením GDPR 
Vzhledem k tomu, že dodávky produktů a 
služeb ve maximální možné míře zajistí osvědčení dodavatelé, kteří pouze upraví či vylepší 
dříve dodaná technologická řešení, resp. přizpůsobí novým podmínkám své služby, je 
nejdůležitějším úkolem kontrola souladu stávajících a nově uzavíraných smluv (především o 
zpracování nebo předávání osobních údajů) s GDPR. 

Fyzické zavedení nových procesů 
Stávající procesy je nutné upravit nebo doplnit, aby zohledňovaly pravidla ochrany osobních 
údajů dle GDPR (nezbytné změny vyplývají z předchozích analýz). Aktualizovat je nutné také 
interní předpisy a směrnice, kterými se procesy řídí a jsou jejich prostřednictvím také 
kontrolovány. Implementaci upravených procesů završí školení pro zaměstnance a spuštění 
kontrolních mechanismů a nástrojů. 

Zajištění a kontrola vyřizování požadavků a stížností 
Požadavky subjektů údajů například na omezení zpracování, opravu nebo přenos k jinému 
správci lze zajistit pouze za předpokladu, že správce zavede příslušné nástroje pro vyřizování 
požadavků a stížností. 

 



 

18 

Změna účelu a definic zpracování osobních údajů 
Jasné postupy a pravidla je nutné zavést také pro změny účelu zpracování osobních údajů. 
Vycházet přitom lze z požadavků na zpracování osobních údajů jiným, než původně 
stanoveným způsobem. 

Realizace procesů pro získání souhlasů dle GDPR 
U osobních údajů, které úřad nezpracovává ze zákona, musí s jejich zpracováním subjekt 
údajů explicitně a bezpodmínečně souhlasit (souhlas musí správce v případě sporu prokázat). 
Souhlas musí být kvalifikovaný, tedy oddělený od jiných právních dokumentů - například 
smlouvy nebo on-line registrace. 

Pokud souhlasy se zpracováním osobních údajů získané dříve nesplňují podmínky GDPR, je 
nutné získat je znovu. To znamená, že úřad musí subjekt údajů oslovit a požádat jej o souhlas 
se zpracováním osobních údajů ke konkrétnímu jasně definovanému účelu. 

Pojištění jako prevence 
důsledků narušení bezpečnosti 
osobních údajů 
Nařízení č. 2016/679 nastavuje maximální 
výši pokut na částky, které jsou pro většinu 
potenciálních povinných subjektů 
nedosažitelné, resp. likvidační - 20 milionů 
eur, resp. 4 procenta z obratu. Tyto sankce 
se samozřejmě budou týkat jen těch 
skutečně největších hříšníků. Nicméně i za 
nejmenší provinění lze očekávat trest výrazně převyšující současné pokuty i několikanásobně. 

Jednou z možností, jak se před hrozícími pokutami ochránit, je pojištění kybernetických rizik. 
To sice nepojistí před chybami při zpracování osobních údajů. Může však kompenzovat 
alespoň část finančních škod, které v důsledku chyb vzniknou. Podobně jako všechna ostatní 
seriózní pojištění však vyžaduje splnění podmínek. Při hazardování s ochranou osobních 
údajů tedy ani pojištění nepomůže. 

Jednou z možností, jak se před hrozícími pokutami ochránit, je pojištění kybernetických 
rizik. 

Ověření realizovaných opatření a předání projektu 
Veškerá realizovaná opatření, která vyplynula ze srovnávací analýzy, je na závěr třeba 
prakticky prověřit. Otestovat je samozřejmě nutné jednotlivé dílčí úpravy a doplňky, nicméně 
teprve testy kompletních řešení ukáží, jak bude úřad plnit pravidla GDPR. 
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Závěrečných testů realizovaných opatření a předání projektu by se v ideálním případě měl 
účastnit budoucí Pověřenec pro ochranu osobních údajů a případně i další zaměstnanci, kteří 
budou působit v jeho týmu. 

 

Závěrečná zpráva 
Závěrečná zpráva je z hlediska Implementace GDPR do praxe úřadu velmi důležitá. Ukončuje 
totiž fázi příprav a realizace změn a převádí celý projekt do praktického užívání. Ani v tomto 
okamžiku vývoj velmi pravděpodobně zcela neskončí. I když přijatá opatření očekávaný efekt 
zcela jistě přinesou, s velkou pravděpodobností se objeví případy, kdy bude nutné sáhnout ke 
změnám. 

Úkolem Závěrečné zprávy je zdokumentovat a vyhodnotit míru naplnění projektových cílů, 
shrnuje ponaučení a celkovou účinnost změn. Zpráva poskytuje formální i neformální zpětnou 
vazbu účastníků projektu. 

Vypadá to jako konec. Ale není… 
Ani přechod do každodenního rutinního užívání pro členy projektového týmu, zaměstnance 
úřadu, kteří zpracovávají osobní údaje, a především pro Pověřence pro ochranu osobních 
údajů neznamenají konec práce. Spíše naopak. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů definuje tolik oblastí, které je třeba trvale kontrolovat, 
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vyhodnocovat soulad a případně aktualizovat, že práce Pověřence a týmu jeho 
spolupracovníků nikdy neskončí. 

Základní příručka, kterou právě čtete, obecně popisuje povinnosti, očekávání a postupy 
směřující k nastavení pravidel ochrany osobních údajů. Pro skutečné zájemce o problematiku 
ochrany osobních údajů a GDPR zajišťuje společnost CATANIA GROUP s.r.o. informační 
službu T.linka GDPR, která poskytuje kompletní přehled o tomto tématu včetně všech 
novinek ve vztahu k Nařízení a jeho zavádění do praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento materiál je informačním produktem. Žádná z informací nebo grafický obsah 
nedávají právní základ k právně závazné radě nebo doporučení z hlediska kroků 
potřebných pro soulad s GDPR. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením 
názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy.Tento 
materiál poskytuje všeobecné informace o tom jakými tématy je třeba se zabývat pro 
aplikaci GDPR. Konkrétní případy jednotlivých úřadů a institucí vyžadují individuální 
posouzení. 
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