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Představení společnosti 

Tato zpráva byla vypracována pro Úřad městské části Praha 13, který se nachází v jihozápadní  

části hlavního města. Pod tento úřad spadá 5 ucelených lokalit - Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice, 

Velká Ohrada a Třebonice. 

 
Pod ÚMČ spadá několik organizací, které budou v této zprávě částečně zahrnuty. V oblasti Prahy 

13 se nachází 10 základních škol, 22 mateřských škol, penzion Kozel, kulturní  dům  Mlejn,  

středisko sociálních služeb Lukáš a dům dětí a mládeže. 

 
 
 

 

 
 
 

obr. 1 schéma organizací spadajících pod ÚMČ Praha 13 



 

 

 
 
 

Popis zadání 

Cílem toho dokumentu je zhodnotit aktuální stav a připravenost objednatele na implementaci 

nového nařízení GDPR s celosvětovým působením, které se vztahuje na ochranu osobních údajů 

fyzických osob v rámci Evropské Unie. 

 
Od organizace bylo nejprve vyžádáno doplnění dotazníku týkajícího se organizační struktury 

společnosti, charakteru osobních údajů a způsobu jejich zpracování, bezpečnosti informací a IT 

architektury, identity uživatelů a v neposlední řadě dokumentů a směrnic. S těmito daty se tým 

provádějící vstupní diagnostiku nejprve seznámil a následně příslušnou organizaci  navštívil.  

Vstupní diagnostika společnosti probíhala formou místního šetření, během něhož proběhlo 

upřesnění nedostatečně zodpovězených otázek za přítomnosti vedoucí skupiny GDPR projektu, 

kterou si zvolila daná společnost. 

 
Tato vstupní diagnostika poslouží společnosti k rozhodnutí, jaké následné kroky, které by měly být 

provedeny za účelem kompletní připravenosti na GDPR povinnosti,  provede. 

 
Doporučenými kroky jsou: 

 
● Vypracování detailní analýzy dopadů GDPR na vaši společnost včetně návrhu  opatření 

● Vypracování detailní analýzy rizik dopadů GDPR na vaši společnost 

● Implementace konkrétních GDPR opatření ve vaší společnosti 

● Otestování a audit implementovaných změn a opatření 

● Výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) 

 

Zjištění na základě vstupních dotazníků 
 

Přehled zjištění získaných na základě dotazníku pro vstupní diagnostiku je uveden  níže  pro  

každou organizaci zvlášť a jednotlivá zjištění jsou seskupena do následujících kategorií: (i) 

organizační struktura, interní procesy a risk management, (ii) charakter zpracovávaných osobních 

údajů a souhlasy subjektů se zpracováním, a (iii) zpracovávání osobních údajů a dodržování zásad 

zpracovávání. 

Cílem souhrnu těchto zjištění je poukázat na možný GDPR nesoulad (i) současné organizační, 

personální a procesní stránky zpracovávání osobních údajů uvnitř organizace, (ii) zavedených 

postupů, a (iii) zároveň poskytnout stručná doporučení k nápravě tohoto stavu. 

 
Přílohou této zprávy je kopie vámi vyplněného dotazníku pro vstupní diagnostiku. 



 

 

 

 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13 
 
 

Oblasti Současný stav Doporučení 

Organizační struktura, 

interní procesy a risk 

management 

Interní pravidla pro ochranu osobních 

údajů jsou stanovena nařízeními 

tajemníka. Poslední taková pravidla 

byly vydány v roce 2017, přičemž 

není zřejmé, zda již tato nová 

nařízení odpovídají požadavkům 

Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) 

(GDPR). 

Ověřit, zda v současnosti platné a 

účinné nařízení tajemníka pro oblast 

ochrany osobních údajů reflektují 

GDPR. V případě, že tomu tak není, 

navrhnout aktualizaci těchto nařízení 

dle GDPR. 

V současnosti není v rámci 

organizace určen zaměstnanec 

odpovědný za agendu osobních 

údajů, ani není jmenován pověřenec 

pro ochranu osobních údajů (DPO), 

přičemž DPO má být dle GDPR 

povinně jmenován v případě, když 

zpracování provádí orgán veřejné 

moci či veřejný subjekt. 

Jmenovat DPO a stanovit mu 

interním předpisem úkoly, případně 

zajistit externí dodávku této služby. 

Nastavit pravidla pro výměnu 

informací mezi DPO a jednotlivými 

odděleními/odbory uvnitř organizace. 

Zavést harmonogram a stanovit 

obsah školení poskytovaných DPO 

zaměstnancům jednotlivých odborů. 

 V rámci organizace není vytvořeno 

oddělení řízení rizik, a ani zde není 

určen žádný samostatný pracovník 

odpovědný za nezávislé řízení rizik 

ve společnosti. Všeobecnou 

odpovědnost v organizaci nese 

tajemník. Analýza rizik není 

prováděna, a tedy neexistuje 

podklad, na základě, kterého by bylo 

možné nastavit potřebná opatření k 

eliminaci či snížení rizik pro subjekty 

osobních údajů (Data subjekty). 

Provádět posuzování vlivu zpracování 

na ochranu osobních údajů (DPIA) 

nebo analýzu dopadů zpracování 

(PIA), jak ve vztahu ke změnám 

stávajících postupů, tak i kontinuálně 

do budoucna. Vytvořit směrnice a 

vzorové  dokumenty  ohledně  PIA 

nebo DPIA. Začlenit externě 

zainteresované osoby (IT, advokáti) 

do těchto analýz. 

Určit zaměstnance nebo externí 

dodavatele odpovědné za risk 

management v oblasti osobních 

údajů. 



 

 

 
 

 Osobní údaje sbírají a zpracovávají 

jednotlivé organizační útvary městské 

části (např. odbor školství, odbor 

dopravy), přičemž způsob, rozsah 

a pravidla pro zpracovávání se 

mohou na jednotlivých odborech lišit. 

 

Existující systém bezpečnosti 

osobních údajů je zaměřen pouze na 

řešení provozních incidentů, nejsou 

zavedeny postupy v případě porušení 

zabezpečení osobních údajů z jiných 

než provozních důvodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet zaměstnanců v organizaci je v 

současnosti 243, do budoucna tedy 

tento počet může překročit hranici 

250 a organizaci tím vznikne 

povinnost vést záznamy o činnosti 

zpracovávání. 

Přijmout interní směrnici ke 

sjednocení postupů jednotlivých 

odborů při sběru 

a zpracování jednotlivých osobních 

údajů. 

 
 

Zavést postupy v případě porušení 

zabezpečení osobních údajů, tj. 

postupy pro reakci příslušných 

zaměstnanců na porušení 

zabezpečení ochrany osobních údajů 

(vytvořit vzorová oznámení o  

porušení  zabezpečení  osobních 

údajů zasílána dotčeným osobám, 

vzorová hlášení pro Úřad pro ochranu 

osobních údajů (ÚOOÚ) policejní 

orgány, formuláře pro záznamy o 

jednotlivých incidentech). 

Zajistit soulad připravované 

bezpečnostní politiky s GDPR. 

 

Pro případ, že v organizaci bude 

působit více než 250 zaměstnanců, 

zavést postupy pro vypracovávání 

záznamů o činnostech zpracování  

a záznamů o všech kategoriích 

činností zpracování. 

Charakter 

zpracovávaných 

osobních údajů a 

souhlasy Data subjektů 

se zpracováním 

Je zpracovávaných 35 druhů 

osobních údajů, včetně citlivých. Jsou 

zpracovávány také osobní údaje dětí. 

 



 

 

 
 

 Osobní údaje jsou zpracovávány bez 

souhlasu Data subjektů na základě 

titulu plnění si právní povinnosti 

organizace vyplývající z právních 

předpisů (zákona č. 262/2006, 

zákoník práce (Zákoník práce), 

zákona č. 312/2002 o úřednících 

územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, zákona č. 

108/2006 o sociálních službách, 

zákon č. 155/1995 o důchodovém 

pojištění, zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění, zákon č. 

586/1992 o daních z příjmů, zákon č. 

592/1992 o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, zákon č. 

589/1992 o pojistném na sociální 

zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, zákon č. 131/2000 

o hlavním městě Praze, zákon č. 

491/2001o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, 

zákon č. 273/2001 o právech 

příslušníků národnostních menšin a 

o změně některých zákonů, zákon č. 

451/1991 kterým se stanoví některé 

další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních 

orgánech 

a organizacích České a Slovenské 

Federativní Republiky, České 

republiky a Slovenské republiky 

a příslušná nařízení vlády a 

vyhlášky). 

Zjistit a doložit veškeré právní 

předpisy, které slouží jako podklady 

pro zpracování jak pro účely plnění si 

právní povinnosti. Zvážit, zda je 

rozsah zpracovávaných osobních 

údajů v těchto případech přiměřený. 

Určit tituly zpracovávání pro zbývající 

oblasti, ve kterých nedochází ke 

zpracovávání osobních údajů na 

základě právních předpisů. 



 

 

 
 

 Není však jasný titul zpracovávání 

pro účely poskytování obchodních 

služeb. 

Souhlasy od Data subjektů nejsou 

získávány. Není tedy zaveden systém 

získávání souhlasů dospělých Data 

subjektů ani rodičů dětí mladších než 

13 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neexistují formální pravidla pro 

uplatňovaní práv Data subjektů, mimo 

jiné, práva na přístup, na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů či práva vznést 

námitku proti zpracovávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejsou zavedeny postupy pro 

poskytování informací, které mají být 

povinně poskytovány Data subjektům 

v okamžiku získání osobních údajů. 

V případě, že je (nebo má být) 

právním titulem souhlas Data 

subjektů se zpracováním: 

(a) Formulovat text souhlasu 

získávaného pro všechny účely 

zpracování tak, aby byl v souladu s 

GDPR (aby obsahoval informace o 

důvodech zpracovávání, byla daná 

limitace udělení souhlasu jen pro 

daný účel zpracování atd.). 

Přizpůsobit formulaci souhlasu 

jednotlivým druhům Data subjektů 

(dětem), od kterých je získáván. 

(b) Zavést interní pravidla ohledně 

postupů pro získávání souhlasu Data 

subjektů, souhlasů dítěte nebo jeho 

zákonného zástupce a jejich 

odvolání. 

(c) Zavést pravidla pro archivaci 

poskytnutých souhlasů. 

 

Vytvořit pravidla ohledně informování 

Data subjektů o jejich právech v 

souvislosti se zpracováním osobních 

údajů (na přístup, na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů, právo vznést 

námitku). Zavést postupy k zajištění 

uplatňování těchto práv, tj. postupy 

pro vyřizování žádostí Data subjektů 

o uplatnění jednotlivých práv a 

námitek proti zpracovávání.Vytvořit 

vzorová informační oznámení pro 

jednotlivé druhy Data subjektů 

(zaměstnanci, zákazníci, občané, 

děti), ve kterých budou srozumitelným 

způsobem uvedeny veškeré povinné 

informace. Následně je potřeba 

informační povinnost dodržovat. 



 

 

 
 

Zpracovávání osobních 

údajů a dodržování 

zásad zpracovávání 

Organizace vystupuje jak v roli 

správce, tak v roli zpracovatele 

osobních údajů. Zpracovávání by 

mělo být považováno za rozsáhlé, a 

to vzhledem k tomu, že organizace 

zpracovává osobní údaje na 

rozsáhlém území (1323 hektarů) a 

Data subjektem může být až 62 624 

obyvatel této městské části (stav k 

31. prosinci 2016)[1]. 

Účelem zpracování je poskytování 

služeb na základě zákona a 

poskytování obchodních služeb. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány 

manuálně i automatizovaným 

způsobem. 

 

Doba uchovávání osobních údajů je v 

intervalu od 1 do 75 let a záznamy z 

kamerového systému jsou 

uchovávány po dobu 48 hodin. Je 

možné, že některé osobní údaje jsou 

ukládány po delší dobu, než je 

nezbytné. 

 

Nejsou nastavena formální pravidla 

pro výmaz, v případě, že osobní 

údaje již není potřeba uchovávat 

nebo v případě, že Data subjekt 

odvolal svůj souhlas se 

zpracováváním. 

 

Pro přístup ke zpracovávaným 

osobním údajům se využívají 

přihlašovací listy. Přístupová práva 

jsou udělována pro každou agendu 

zvlášť, neexistuje jednotný ucelený 

podklad, na základě, kterého jsou 

tato práva udělována. 

 

 
 

Pro šifrování osobních údajů se 

využívá protokol https. 

Vytvořit postupy pro revizi 

zpracování, které probíhá, byť i 

částečně, automaticky. 

 

Stanovit pravidla pro dobu 

uchovávaní jednotlivých druhů 

osobních údajů, tak aby byly 

uchovávány pouze po dobu, po 

kterou je jejich uchovávání vzhledem 

na účel, pro který byly zpracovány, 

nezbytné. 

 

Nastavit postupy pro výmaz údajů v 

případě, že doba jejich uchovávání 

uplynula nebo Data subjekt odvolal 

svůj souhlas se zpracováním. 

 

 
 

Zavést transparentní interní pravidla, 

na základě, kterých jsou přístupová 

práva udělována a evidenci subjektů, 

které tato přístupová práva mají, 

včetně údajů, ke kterým tento přístup 

mají. Zavést evidenci jednotlivých 

přístupů (logů), včetně uvedení času 

přístupu a identifikace subjektu, který 

tento přístup vykonal. 

 

Prověřit, jestli je současný způsob 

šifrování dostatečný pro zabezpečení 

ochrany osobních údajů. Zvážit 

zavedení anonymizace a 

pseudonymizace. 



 

 

 

 
 

 

[1] Zdroj: Praha 13, oficiální stránky městské části [online]. [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: 

http://www.praha13.cz/ 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 
 

Oblasti Současný stav Doporučení 

Organizační struktura, 

interní procesy a risk 

management 

Interní pravidla pro ochranu osobních 

údajů jsou stanovena pokyny ředitele, 

přičemž není zřejmé, zda již tyto nové 

pokyny odpovídají požadavkům 

GDPR. 

 
 

V současnosti není v rámci 

organizace určen zaměstnanec 

odpovědný za agendu osobních 

údajů, ani není jmenován DPO, 

přičemž DPO má být dle GDPR 

povinně jmenován v případě, když 

zpracování provádí orgán veřejné 

moci či veřejný subjekt. 

 

V rámci organizace není vytvořeno 

oddělení řízení rizik, je zde určena 

částečná působnost IT správce. 

 
 
 
 
 
 
Analýza rizik není prováděna, a tedy 

neexistuje podklad, na základě, 

kterého by bylo možné nastavit 

potřebná opatření k eliminaci či 

snížení rizik pro Data subjekty. 

Ověřit, zda v současnosti platné a 

účinné pokyny ředitele pro oblast 

ochrany osobních údajů reflektují 

GDPR. V případě, že tomu tak není, 

navrhnout aktualizaci těchto pokynů 

dle GDPR. 

 

Jmenovat DPO a stanovit mu  

interním předpisem úkoly, případně 

zajistit externí dodávku této služby. 

Nastavit pravidla pro výměnu 

informací mezi DPO a jednotlivými 

zaměstnanci. Zavést harmonogram a 

stanovit obsah školení poskytovaných 

DPO zaměstnancům. 

 

Provádět DPIA nebo PIA, jak ve 

vztahu ke změnám stávajících 

postupů, tak i kontinuálně do 

budoucna. Vytvořit směrnice a 

vzorové dokumenty ohledně PIA 

nebo DPIA. Začlenit externě 

zainteresované osoby (IT, advokáti) 

do těchto analýz. 

 

Jasně určit odpovědnost IT správce, 

dalších zaměstnanců nebo externího 

dodavatele za risk management v 

oblasti osobních údajů. 

Zavést postupy v případě porušení 

zabezpečení osobních údajů, tj. 

postupy pro reakci příslušných 

zaměstnanců na porušení 

zabezpečení ochrany osobních údajů 

(vytvořit vzorová oznámení o 

porušení zabezpečení osobních 

údajů zasílána dotčeným osobám, 

vzorová hlášení pro ÚOOÚ/policejní 

orgány, formuláře pro záznamy o 

jednotlivých incidentech). 

http://www.praha13.cz/


 

 

 
 

 Osobní údaje sbírají a zpracovávají 

ekonom školy, třídní učitelé a ředitel 

školy. 

Sjednotit postupy při zpracovávání 

jednotlivými zaměstnanci interní 

směrnicí nebo pokyny ředitele. 

Charakter Jsou zpracovávány obecné,  

 

 

 
Zjistit a doložit veškeré právní 

předpisy, které slouží jako podklady 

pro zpracování pro účely plnění si 

právní povinnosti. Zvážit, zda je 

rozsah zpracovávaných osobních 

údajů v těchto případech přiměřený. 

 

 
 

Určit tituly zpracovávání pro zbývající 

oblasti, ve kterých nedochází ke 

zpracovávání osobních údajů na 

základě právních předpisů. 

 
 

V případě, že je (nebo má být) 

právním titulem zpracování souhlas 

Data subjektů se zpracováním: 

(a) Revidovat text stávajícího 

souhlasu získávaného pro všechny 

účely zpracování tak, aby byl v 

souladu s GDPR (aby obsahoval 

informace o důvodech zpracovávání, 

byla daná limitace udělení souhlasu 

jen pro daný účel zpracování atd.). 

(b) Přizpůsobit formulaci souhlasu 

jednotlivým Data subjektům (zejména 

dětem), od kterých je získáván. 

(c) Zavést pravidla pro archivaci 

poskytnutých souhlasů a jejích 

odvolání. 

zpracovávaných organizační i citlivé údaje. Jsou 

osobních údajů a zpracovávány také osobní údaje dětí. 

souhlasy Data subjektů 

se zpracováním 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány bez 

souhlasu Data subjektů na základě 

 titulu plnění si právní povinnosti 

 organizace vyplývající z právních 

 předpisů (zákon č. 563/2004 Sb. o 

 pedagogických pracovnících a o 

 změně některých zákonů (Zákon o 

 pedagogických pracovnících)). 

 
Není však jasný titul zpracovávání pro 

 všechny účely vykonávání 

 doplňkových činností (uzavírání 

 nájemních smluv, údaje o platbách v 

 DČ, darovací smlouvy). 

 
Souhlasy jsou od Data subjektů 

 získávány, ale není zaveden formální 

 systém pro získávání souhlasů 

 dospělých Data subjektů, dětí ani 

 rodičů dětí mladších než 13 let. 

Zpracovávání osobních 

údajů a dodržování 

zásad zpracovávání 

Organizace vystupuje jak v roli 

správce, tak v roli zpracovatele 

osobních údajů. 

 



 

 

 
 

 Účelem zpracování je poskytování 

služeb na základě zákona a realizace 

doplňkových činností. 

 

 

 

 

 
 
Externí zpracování osobních údajů 

probíhá v oblasti zpracování mezd, 

jelikož je tato oblast agendy 

zpracovávána externě. 

 

 

 
 

Osobní údaje jsou zpracovávány 

manuálně i automatizovaným 

způsobem. 

 

Doba uchovávání osobních údajů je v 

intervalu od 1 do 50 let a záznamy z 

kamerového systému jsou 

uchovávány po dobu 7 dnů. Je 

možné, že některé osobní údaje jsou 

ukládány po delší dobu, než je 

nezbytné. 

 

Data subjektům je umožněn výkon 

práva na přístup, opravu a výmaz, ale 

neexistují formální pravidla pro 

uplatňovaní těchto práv. 

 

 

 
 

Také neexistují formální pravidla pro 

umožnění uplatňování práv na 

omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů či práva vznést 

námitku proti zpracovávání. 

 

Nejsou nastaveny formální pravidla 

pro výmaz, v případě, že osobní  

údaje již není potřeba uchovávat  

nebo v případě, že Data subjekt údajů 

odvolal svůj souhlas se 

zpracováváním. 

Určit tituly zpracovávání pro zbývající 

oblasti, ve kterých nedochází ke 

zpracovávání osobních údajů na 

základě právních předpisů. 

Na základě určení titulů ke 

zpracování, získávat souhlasy Data 

subjektů ke zpracování pro tyto účely 

tam, kde je to potřeba. 

 

Prověřit, zda externí zpracovatel 

poskytuje dostatečné záruky 

zavedení vhodných opatření tak, aby 

zpracování splňovalo požadavky 

GDPR. 

Upravit stávající smlouvu s externím 

zpracovatelem dle požadavků GDPR. 

 

Vytvoření postupů pro revizi 

zpracování, které probíhá, byť i 

částečně, automaticky. 

 

Stanovit pravidla pro dobu 

uchovávaní jednotlivých druhů 

osobních údajů, tak aby byly 

uchovávány pouze po dobu, po 

kterou je jejich uchovávání vzhledem 

na účel, pro který byly zpracovány, 

nezbytné. 

 

Vytvořit pravidla ohledně informování 

Data subjektů o jejich právech v 

souvislosti se zpracováním osobních 

údajů (na přístup, na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů, právo vznést 

námitku). 

 

Zavést postupy k zajištění jejich 

uplatňování, tj. postupy pro vyřizování 

žádostí Data subjektů o uplatnění 

jednotlivých práv a podávání námitek 

proti zpracovávání. 

 

Nastavit postupy pro výmaz údajů v 

případě, že doba jejich uchovávání 

uplynula nebo Data subjekt odvolal 

svůj souhlas se zpracováním. 



 

 

 
 

 Přístupová práva jsou v rámci 

organizace definována, ale neexistuje 

jednotný ucelený podklad, na  

základě, kterého jsou tato práva 

udělována. 

 

 

 

 

 
 
K šifrování osobních údajů 

nedochází. 

 

 

 
 

Osobní údaje jsou získávány i od 

třetích stran. Jedná se o zahraniční 

vzdělávací instituce v rámci Evropy. 

Dochází ke vzájemné výměně 

osobních údajů mezi organizací 

a těmito zahraničními institucemi. 

Zavést transparentní interní pravidla, 

na základě, kterých jsou přístupová 

práva udělována a evidenci subjektů, 

které tato přístupová práva mají, 

včetně údajů, ke kterým tento přístup 

mají. Zavést evidenci jednotlivých 

přístupů (logů), včetně uvedení času 

přístupu 

a identifikace subjektu, který tento 

přístup vykonal. 

 

Zavést šifrování osobních dat 

(anonymizace, psedonymizace) 

za účelem snížení rizika pro Data 

subjekty v případě porušení 

zabezpečení. 

 

Dodržovat informační povinnost 

v oznámení vůči Data subjektům 

ohledně tohoto účelu zpracovávání 

při získávání jejich osobních údajů. 

Prověřit soulad zpracovávání 

osobních údajů zahraničními 

vzdělávacími institucemi s GDPR. 



 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Oblasti Současný stav Doporučení 

Organizační struktura, 

interní procesy a risk 

management 

Vnitřní pokyn ředitele školy existuje 

pouze v některých školách. Některé 

školy mají povinnost mlčenlivosti 

upravenou v pracovních smlouvách. 

Není zřejmé, zda smluvní doložky a 

pokyny ředitele odpovídají požadavkům 

GDPR. Školení v oblasti nakládání s 

osobními údaji probíhá ve všech 

školách 1x ročně před začátkem 

školního roku. 

 

V současnosti není určen zaměstnanec 

odpovědný za agendu osobních údajů, 

ani není jmenován DPO, přičemž DPO 

má být dle GDPR povinně jmenován v 

případě, když zpracování provádí orgán 

veřejné moci či veřejný subjekt. 

Ověřit, zda v současnosti platné a 

účinné pokyny ředitele pro oblast 

ochrany osobních údajů a smluvní 

doložky reflektují GDPR. V případě, 

že tomu tak není, navrhnout 

aktualizaci těchto nařízení a smluv 

dle GDPR. 

 
 
 
 

Určit, zda je potřeba v tomto 

případě jmenovat DPO. Pokud ano, 

je potřeba mu stanovit interním 

předpisem úkoly, případně zajistit 

externí dodávku této služby a 

zavést harmonogram a stanovit 

obsah školení poskytovaných DPO 

zaměstnancům jednotlivých škol. 

 

 Není vytvořeno oddělení řízení rizik, a 

ani zde není určen žádný samostatný 

pracovník odpovědný za nezávislé 

řízení rizik. Analýza rizik není 

prováděna, a tedy neexistuje podklad 

na základě kterého by bylo možné 

nastavit potřebná opatření k eliminaci či 

snížení rizik pro Data subjekty. 

Provádět DPIA nebo PIA, jak ve 

vztahu ke změnám stávajících 

postupů, tak i kontinuálně do 

budoucna. Vytvořit směrnice a 

vzorové dokumenty ohledně PIA 

nebo DPIA. Začlenit externě 

zainteresované osoby (IT, advokáti) 

do těchto analýz. 

Určit zaměstnance nebo externí 

dodavatele odpovědné za risk 

management v oblasti osobních 

údajů. 

Zavést postupy v případě porušení 

zabezpečení osobních údajů, tj. 

postupy pro reakci příslušných 

zaměstnanců na porušení 

zabezpečení ochrany osobních 

údajů (vytvořit vzorová oznámení o 

porušení zabezpečení osobních 

údajů zasílána dotčeným osobám, 

vzorová hlášení pro ÚOOÚ/policejní 

orgány, formuláře pro záznamy o 

jednotlivých incidentech). 



 

 

 
 

 Osobní údaje sbírají a zpracovávají 

ředitel školy, ekonom, pedagogové a 

asistenti pedagogů. 

Přijmout interní směrnici ke 

sjednocení postupů jednotlivých 

zaměstnanců při sběru a 

zpracování jednotlivých osobních 

údajů, zejména ve vztahu k 

automatizovanému zpracovávání. 

Charakter Jsou zpracovávány osobní údaje z  

zpracovávaných kategorií obecné, organizační a citlivé  
osobních údajů a údaje. Jsou zpracovávány zejména  
souhlasy subjektů se osobní údaje dětí.  
zpracováním  

Osobní údaje jsou zpracovávány bez 

 

Zjistit a doložit veškeré právní 

 souhlasu Data subjektů na základě předpisy, které slouží jako podklady 

 titulu plnění si právní povinnosti pro zpracování pro účely plnění si 

 organizace vyplývající z právních právní povinnosti. Zvážit, zda je 

 předpisů (Zákon o pedagogických rozsah zpracovávaných osobních 

 pracovnících). údajů v těchto případech přiměřený. 

 
Není však jasný titul zpracovávání pro Určit tituly zpracovávání pro 

 všechny účely vykonávání doplňkových zbývající oblasti, ve kterých 

 činností (uzavírání nájemních smluv, nedochází ke zpracovávání 

 údaje o platbách v DČ, darovací 

smlouvy). 

osobních údajů na základě právních 

předpisů. 

 Souhlasy jsou od Data subjektů 

získávány, ale není zaveden systém 

získávání souhlasů dospělých Data 

subjektů, dětí ani rodičů dětí mladších 

než 13 let. 

V případě, že je (nebo má být) 

právním titulem zpracování souhlas 

Data subjektů se zpracováním: 

(a) Revidovat text stávajícího 

souhlasu získávaného pro všechny 

účely zpracování tak, aby byl v 

souladu s GDPR (aby obsahoval 

informace o důvodech 

zpracovávání, byla daná limitace 

udělení souhlasu jen pro daný účel 

zpracování atd.). 

(b) Přizpůsobit formulaci souhlasu 

jednotlivým Data subjektům 

(zejména dětem), od kterých je 

získáván. 

(c) Zavést pravidla pro archivaci 

poskytnutých souhlasů a jejich 

odvolání. 

Zákonný zástupce dětí je informován o 

důvodech shromažďování a následném 

zpracování osobních údajů dětí a dává 

k tomu souhlas. 

Zaměstnanci informováni nejsou a ani 

od nich není získáván souhlas. 



 

 

 
 

 Neexistují formální pravidla pro 

uplatňování práv Data subjektů, mimo 

jiné, práva na přístup, na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů či práva vznést 

námitku proti zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 
Organizace dokáže zajistit Data 

subjektu přístup k jeho osobním 

údajům, případně výmaz osobních 

údajů, nejsou pro to ale zavedeny 

formální postupy. Rovněž nejsou 

zavedeny postupy pro poskytování 

informací, které mají být povinně 

poskytovány Data subjektům v 

okamžiku získání osobních údajů. 

Vytvořit pravidla ohledně 

informování Data subjektů o jejich 

právech v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (na 

přístup, na opravu, na výmaz, na 

omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů, právo vznést 

námitku). Zavést postupy k zajištění 

jejich uplatňování, tj. postupy pro 

vyřizování žádostí Data subjektů o 

uplatnění jednotlivých práv a 

námitek proti zpracovávání. 

 

Vytvořit vzorová informační 

oznámení pro jednotlivé Data 

subjekty (zaměstnanci, děti), ve 

kterých budou srozumitelným 

způsobem uvedeny veškeré 

povinné informace. Následně je 

potřeba informační povinnost 

dodržovat. 

Zpracovávání osobních 

údajů a dodržování 

zásad zpracovávání 

Školy vystupují jak v roli správce, tak v 

roli zpracovatele osobních údajů. 

Zpracování však probíhá i externě. 

Prověřit, zda externí zpracovatel 

poskytuje dostatečné záruky 

zavedení vhodných opatření tak, 

aby zpracování splňovalo 

požadavky GDPR. 

Upravit stávající smlouvu s 

externím zpracovatelem dle 

požadavků GDPR. 

 Účelem zpracování je poskytování 

služeb na základě zákona a realizace 

doplňkových činností. 

Určit tituly zpracovávání pro 

zbývající oblasti, ve kterých 

nedochází ke zpracovávání 

osobních údajů na základě právních 

předpisů. 

Na základě určení titulů ke 

zpracování, získávat souhlasy Data 

subjektů ke zpracování pro tyto 

účely tam, kde je to potřeba. 

 Osobní údaje jsou zpracovávány 

nejčastěji manuálně, automatizaci však 

nelze vyloučit. 

Vytvoření postupů pro revizi 

zpracování, které probíhá, byť i 

částečně, automaticky. 



 

 

 
 

 Doba uchovávání osobních údajů je v 

intervalu od 1 do 50 let a záznamy z 

kamerového systému jsou uchovávány 

po dobu 7 dní. Je možné, že některé 

osobní údaje jsou ukládány po delší 

dobu, než je nezbytné. 

 
 

Nejsou nastavena formální pravidla pro 

výmaz, v případě, že osobní údaje již 

není potřeba uchovávat nebo v případě, 

že Data subjekt odvolal svůj souhlas se 

zpracováváním. 

 

Jsou definována přístupová práva k 

osobním údajům, ale neexistuje 

jednotný ucelený podklad, na základě, 

kterého jsou tato práva udělována. 

Stanovit pravidla pro dobu 

uchovávaní jednotlivých druhů 

osobních údajů, tak aby byly 

uchovávány pouze po dobu, po 

kterou je jejich uchovávání 

vzhledem na účel, pro který byly 

zpracovány, nezbytné. 

 

Nastavit postupy pro výmaz údajů v 

případě, že doba jejich uchovávání 

uplynula nebo Data subjekt odvolal 

svůj souhlas se zpracováním. 

 
 

Zavést transparentní interní 

pravidla, na základě, kterých jsou 

přístupová práva udělována a 

evidenci subjektů, kteří tato 

přístupová práva mají, včetně 

údajů, ke kterým tento přístup mají. 

Zavést evidenci jednotlivých 

přístupů (logů), včetně uvedení 

času přístupu a identifikace 

subjektu, který tento přístup 

vykonal. 

 Komunikace mezi částmi interního 

systému není nijak šifrována. 

 

 

 
 

Osobní údaje jsou získávány i od 

třetích stran. Jedná se o jiné mateřské 

školy, ale i zahraniční vzdělávací 

instituce v rámci Evropy. Dochází ke 

vzájemné výměně těchto údajů mezi 

institucemi. 

Zavést šifrování osobních dat 

(anonymizace, psedonymizace) za 

účelem snížení rizika pro Data 

subjekty v případě porušení 

zabezpečení. 

 

Dodržovat informační povinnost v 

oznámení vůči Data subjektům 

ohledně tohoto účelu zpracovávání 

při získávání těchto údajů. Prověřit 

soulad zpracovávání s GDPR 

externími institucemi. 



 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM MLEJN 
 

Oblasti Současný stav Doporučení 

Organizační struktura, 

interní procesy a risk 

management 

Žádný interní dokument upravující 

zpracování a ochranu osobních údajů 

nebyl vydán. 

 

V současnosti není určen zaměstnanec 

odpovědný za agendu osobních údajů, 

ani není jmenován DPO, přičemž DPO 

má být dle GDPR povinně jmenován v 

případě, když zpracování provádí orgán 

veřejné moci či veřejný subjekt. 

Obecnou odpovědnost za chod 

organizace nese její ředitel. 

Přijmout interní směrnici upravující 

zpracování a ochranu osobních 

údajů. 

 

Určit, zda je v tomto případě 

jmenovat DPO. Pokud ano, je 

potřeba mu stanovit interním 

předpisem úkoly, případně zajistit 

externí dodávku této služby a také 

nastavit pravidla pro výměnu 

informací mezi DPO a jednotlivými 

zaměstnanci organizace. Zavést 

harmonogram a stanovit obsah 

školení poskytovaných DPO 

zaměstnancům. 

 Není vytvořeno oddělení řízení rizik, a 

ani zde není určen žádný samostatný 

pracovník odpovědný za nezávislé 

řízení rizik. Analýza rizik není 

prováděna, a tedy neexistuje podklad 

na základě kterého by bylo možné 

nastavit potřebná opatření k eliminaci či 

snížení rizik pro Data subjekty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osobní údaje sbírá a zpracovává 

zástupce ředitele, který má na starost 

lidské zdroje, případně k nim přístup 

má i ředitel. 

Provádět DPIA nebo PIA, jak ve 

vztahu ke změnám stávajících 

postupů, tak i kontinuálně do 

budoucna. Vytvořit směrnice a 

vzorové dokumenty ohledně PIA 

nebo DPIA. Potřeba začlenit 

externě zainteresované osoby (IT, 

advokáti) do těchto analýz. 

Určit zaměstnance nebo externí 

dodavatele odpovědné za risk 

management v oblasti osobních 

údajů. 

Zavést postupy v případě porušení 

zabezpečení osobních údajů, tj. 

postupy pro reakci příslušných 

zaměstnanců na porušení 

zabezpečení ochrany osobních 

údajů (vytvořit vzorová oznámení o 

porušení zabezpečení osobních 

údajů zasílána dotčeným osobám, 

vzorová hlášení pro ÚOOÚ/policejní 

orgány, formuláře pro záznamy o 

jednotlivých incidentech). 

 

Přijmout interní směrnici ke 

sjednocení postupů při sběru 

a zpracování jednotlivých osobních 

údajů, zejména ve vztahu k 



 

 

 
 

  automatizovanému zpracovávání. 

Charakter Jsou zpracovávány osobní údaje z Zjistit a doložit veškeré právní 

zpracovávaných kategorií obecné, organizační a citlivé předpisy, které slouží jako podklady 

osobních údajů a údaje. Jsou zpracovávány i osobní pro zpracování pro účely plnění si 

souhlasy Data subjektů údaje dětí. právní povinnosti. Zvážit, zda je 

se zpracováním  rozsah zpracovávaných osobních 

  údajů v těchto případech přiměřený. 

 
Osobní údaje jsou zpracovávány bez 

 

 souhlasu Data subjektů na základě  

 titulu plnění si právní povinnosti  

 organizace vyplývající z právních  

 předpisů (Zákoník práce).  

 
Není však jasný titul zpracovávání pro Určit tituly zpracovávání pro 

 účely obchodní a marketingové. zbývající oblasti, ve kterých 

  nedochází ke zpracovávání 

  osobních údajů na základě právních 

  předpisů. 

 Souhlasy jsou od Data subjektů 

získávány, ale není zaveden formální 

systém pro získávání souhlasů 

dospělých Data subjektů, dětí ani 

rodičů dětí mladších než 13 let. 

V případě, že je (nebo má být) 

právním titulem zpracování souhlas 

Data subjektů se zpracováním: 

(a) Revidovat text stávajícího 

souhlasu získávaného pro všechny 

účely zpracování tak, aby byl v 

souladu s GDPR (aby obsahoval 

informace o důvodech 

zpracovávání, byla daná limitace 

udělení souhlasu jen pro daný účel 

zpracování atd.). 

(b) Přizpůsobit formulaci souhlasu 

jednotlivým druhům Data subjektů 

(dětem), od kterých je získáván. 

(c) Zavést pravidla pro archivaci 

poskytnutých souhlasů. 

Vytvořit pravidla ohledně 

informování Data subjektů o jejich 

právech v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (na 

přístup, na opravu, na výmaz, na 

omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů, právo vznést 

námitku). Zavést postupy k zajištění 

jejich uplatňování, tj. postupy pro 

vyřizování žádostí Data subjektů o 

uplatnění jednotlivých práv a 

námitek proti zpracovávání. 

Neexistují formální pravidla pro 

uplatňování práv Data subjektů, mimo 

jiné, práva na přístup, na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů či práva vznést 

námitku proti zpracování. 



 

 

 
 

 Organizace dokáže zajistit Data 

subjektu přístup k jeho osobním 

údajům, případně výmaz osobních 

údajů, ale nejsou pro to zavedeny 

formální postupy. Rovněž nejsou 

zavedeny postupy pro poskytování 

informací, které mají být povinně 

poskytovány Data subjektům v 

okamžiku získání osobních údajů. 

 

Osobní údaje nejsou získávány od 

třetích stran, ani neprobíhá jejich 

předávání třetím stranám. 

Vytvořit vzorová informační 

oznámení pro jednotlivé druhy Data 

subjektů (zaměstnanci, děti), ve 

kterých budou srozumitelným 

způsobem uvedeny veškeré 

povinné informace. Následně je 

potřeba informační povinnost 

dodržovat. 

Zpracovávání osobních 

údajů a dodržování 

zásad zpracovávání 

Organizace vystupuje jako správce i 

zpracovatel. 

Seznámit se s povinnostmi, které 

musí správce a zpracovatel dle 

GDPR dodržovat. 

Účelem zpracování osobních údajů 

zaměstnanců je naplnění zákonných 

Určit tituly zpracovávání pro 

zbývající oblasti, ve kterých 

 povinností a uzavření pracovní  

smlouvy. Dále jsou zpracovávány údaje 

za účelem obchodní spolupráce a 

zasílání marketingových materiálů. Je 

provozován e-shop. 

 

 
 

Osobní údaje jsou zpracovávány 

manuálně i automatizovaným 

způsobem. Data od/ke klientům jsou 

přenášena většinou elektronicky. 

 

Doba uchovávání a aktualizace 

osobních údajů zaměstnanců je v 

intervalu stanoveném příslušnými 

právními předpisy (mzdové a 

personální údaje). 

Doba uchování dalších osobních údajů 

(obchodní partneři, marketingová 

sdělení) nelze určit, je možné, že je pro 

některé osobní údaje delší, než je 

potřeba. Kamerové záznamy se 

nepořizují. 

 

Nejsou nastavena formální pravidla pro 

výmaz, v případě, že osobní údaje již 

není potřeba uchovávat nebo v případě, 

že Data subjekt odvolal svůj souhlas se 

nedochází ke zpracovávání 

osobních údajů na základě právních 

předpisů. 

Na základě určení titulů ke 

zpracování, získávat souhlasy Data 

subjektů ke zpracování pro tyto 

účely tam, kde je to potřeba. 

 

Vytvoření postupů pro revizi 

zpracování, které probíhá, byť 

i částečně, automaticky. 

 
 

Stanovit pravidla pro dobu 

uchovávaní jednotlivých druhů 

osobních údajů (nejen těch 

zaměstnaneckých), tak aby byly 

uchovávány pouze po dobu, po 

kterou je jejich uchovávání 

vzhledem na účel, pro který byly 

zpracovány, nezbytné. 

 

 

 
 

Nastavit postupy pro výmaz údajů 

v případě, že doba jejich 

uchovávání uplynula nebo Data 

subjekt odvolal svůj souhlas se 



 

 

 
 

 zpracováváním. 

 
Jsou definována přístupová práva k 

osobním údajům, ale neexistuje 

jednotný ucelený podklad, na základě, 

kterého jsou tato práva udělována. 

 

 

 

 

 

 

 

 
K šifrování osobních údajů nedochází. 

zpracováním. 

 
Zavést transparentní interní 

pravidla, na základě, kterých jsou 

přístupová práva udělována a 

evidenci subjektů, které tato 

přístupová práva mají, včetně 

údajů, ke kterým tento přístup mají. 

Zavést evidenci jednotlivých 

přístupů (logů), včetně uvedení 

času přístupu a identifikace 

subjektu, který tento přístup 

vykonal. 

 

Zavést šifrování osobních dat 

(anonymizace, psedonymizace) za 

účelem snížení rizika pro subjekty 

osobních údajů v případě porušení 

zabezpečení. 



 

 

 

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

Oblasti Současný stav Doporučení 

Organizační struktura, 

interní procesy a risk 

management 

Vnitřním dokumentem upravujícím 

zpracování a ochranu osobních údajů 

je Směrnice o ochraně osobních údajů. 

Není zřejmé, zda tato směrnice 

odpovídá požadavkům GDPR. 

 

V současnosti není v rámci organizace 

určen zaměstnanec odpovědný za 

agendu osobních údajů, ani není 

jmenován DPO, přičemž DPO má být 

dle GDPR povinně jmenován v 

případě, když zpracování provádí 

orgán veřejné moci či veřejný subjekt. 

 
 
 
 
 
V rámci organizace není vytvořeno 

oddělení řízení rizik, a ani zde není 

určen žádný samostatný pracovník 

odpovědný za nezávislé řízení rizik ve 

společnosti. Všeobecnou odpovědnost 

v organizaci nese tajemník. Analýza 

rizik není prováděna, a tedy neexistuje 

podklad, na základě, kterého by bylo 

možné nastavit potřebná opatření k 

eliminaci či snížení rizik pro Data 

subjekty. 

Revidovat interní směrnici tak, aby 

odpovídala požadavkům GDPR. 

 
 
 
 
Určit, zda je potřeba v tomto případě 

jmenovat DPO. Pokud ano, tak je 

potřeba mu interním předpisem 

stanovit úkoly, případně zajistit 

externí dodávku této služby a 

nastavit pravidla pro výměnu 

informací mezi DPO a jednotlivými 

zaměstnanci organizace. Zavést 

harmonogram a stanovit obsah 

školení poskytovaných DPO 

zaměstnancům. 

 

Provádět DPIA nebo PIA, jak ve 

vztahu ke změnám stávajících 

postupů, tak i do budoucna. Vytvořit 

směrnice a vzorové dokumenty 

ohledně PIA nebo DPIA. Potřeba 

začlenit externě zainteresované 

osoby (IT, advokáti) do těchto analýz. 

 
Určit zaměstnance nebo externí 

dodavatele odpovědné za risk 

management v oblasti osobních 

údajů. 

 
Zavést postupy v případě porušení 

zabezpečení osobních údajů, tj. 

postupy pro reakci příslušných 

zaměstnanců na porušení 

zabezpečení ochrany osobních údajů 

(vytvořit vzorová oznámení o 

porušení zabezpečení osobních 

údajů zasílána dotčeným osobám, 

vzorová hlášení pro ÚOOÚ/policejní 

orgány, formuláře pro záznamy o 

jednotlivých incidentech). 



 

 

 
 

 Osobní údaje sbírají a zpracovávají, 

ekonom, recepční, vedoucí oddělení 

a vedoucí kroužků. 

Přijmout interní směrnici ke 

sjednocení postupů jednotlivých 

zaměstnanců při sběru a zpracování 

jednotlivých osobních údajů, zejména 

ve vztahu k automatizovanému 

zpracovávání. 

Charakter Jsou zpracovávány obecné,  

zpracovávaných organizační i citlivé údaje. jsou  
osobních údajů a zpracovávány také osobní údaje dětí  
souhlasy Data subjektů 

se zpracováním 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na 

základě zákonného titulu (Zákon o 

 

Zjistit a doložit veškeré právní 

předpisy, které slouží jako podklady 

 pedagogických pracovnících, zákon pro zpracování jak pro účely plnění si 

 č. 561/2004 Sb. o předškolním, právní povinnosti, a veškeré další 

 základním, středním, vyšším odborném tituly pro zpracování za účelem 

 a jiném vzdělávání). Není jasný titul poskytování obchodních služeb. 

 zpracovávání pro všechny účely Určit tituly zpracovávání pro zbývající 

 vykonávání doplňkových činností oblasti, ve kterých nedochází ke 

 (uzavírání nájemních smluv, údaje zpracovávání osobních údajů na 

 o platbách v DČ, darovací smlouvy). základě právních předpisů. 

  Na základě určení titulů ke 

  zpracování, získávat souhlasy Data 

  subjektů ke zpracování pro tyto účely 

  tam, kde je to potřeba. 

 
Jsou získávány generální souhlasy V případě, že je (nebo má být) 

 od Data subjektů, souhlas tedy není právním titulem zpracování souhlas 

 získáván pro každé zpracování. Data subjektů se zpracováním: 

  (a) Revidovat text stávajícího 

  generálního souhlasu získávaného 

  pro všechny účely zpracování tak, 

  aby byl v souladu s GDPR (aby 

  obsahoval informace o důvodech 

  zpracovávání, byla daná limitace 

  udělení souhlasu jen pro daný účel 

  zpracování atd.). 

  (b) Přizpůsobit formulaci souhlasu 

  jednotlivým druhům Data subjektů 

  (dětem), od kterých je získáván. 

  (c) Zavést pravidla pro archivaci 

  poskytnutých souhlasů a jejich 

  odvolání. 



 

 

 
 

 Neexistují formální pravidla pro 

uplatňovaní práv Data subjektů, mimo 

jiné, na opravu, na výmaz, na omezení 

zpracování, na přenositelnost údajů či 

práva vznést námitku proti 

zpracovávání. 

 

 

 

 

 

 

 
Organizace dokáže zajistit Data 

subjektu přístup k jeho osobním 

údajům, existuje směrnice upravující 

tuto problematiku. 

 

Nejsou zavedeny postupy pro 

poskytování informací, které mají být 

povinně poskytovány Data subjektům 

v okamžiku získání osobních údajů. 

Vytvořit pravidla ohledně 

informování Data subjektů o jejich 

právech 

v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů (na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů, právo vznést 

námitku). Zavést postupy k zajištění 

jejich uplatňování, tj. postupy pro 

vyřizování žádostí Data subjektů 

o uplatnění jednotlivých práv 

a námitek proti zpracovávání. 

 

Zrevidovat aktuálně platnou směrnici 

ohledně práva na přístup k osobním 

údajům dle GDPR. 

 
 

Vytvořit vzorová informační 

oznámení pro jednotlivé Data 

subjekty (klienti, zaměstnanci, děti), 

ve kterých budou srozumitelným 

způsobem uvedeny veškeré povinné 

informace. Následně je potřeba 

informační povinnost dodržovat. 

Zpracovávání osobních 

údajů a dodržování zásad 

zpracovávání 

Organizace vystupuje jak v roli  

správce, tak v roli zpracovatele 

osobních údajů. Zpracování by mělo  

být považováno za rozsáhlé vzhledem  

k počtu klientů organizace (návštěvnost 

2000 klientů za týden). 

 

Účelem zpracování je poskytování 

služeb na základě zákona, není jasný 

titul zpracovávání pro všechny účely 

vykonávání doplňkových činností 

(uzavírání nájemních smluv, údaje o 

platbách v DČ, darovací smlouvy, 

školení zaměstnanců u externích 

dodavatelů). 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány 

manuálně i automatizovaným 

způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 
Určit tituly zpracovávání pro zbývající 

oblasti, ve kterých nedochází ke 

zpracovávání osobních údajů na 

základě právních předpisů. 

Na základě určení titulů ke 

zpracování, získávat souhlasy Data 

subjektů ke zpracování pro tyto účely 

tam, kde je to potřeba. 

 

Vytvoření postupů pro revizi 

zpracování, které probíhá, byť 

i částečně, automaticky. 



 

 

 
 

 Doba uchovávání osobních údajů je v 

intervalu od 1 do 50 let a záznamy z 

kamerového systému jsou uchovávány 

po dobu 7 dnů. Je možné, že některé 

osobní údaje jsou ukládány po delší 

dobu, než je nezbytné. 

 
 

Data subjektům je umožněn výkon práv 

opravu a výmaz, neexistují formální 

pravidla pro uplatňovaní těchto práv. 

Také neexistují formální pravidla pro 

umožnění uplatňování práv na 

omezení zpracování, na přenositelnost 

údajů či práva vznést námitku proti 

zpracovávání. 

 

 

 
 

Nejsou nastaveny formální pravidla pro 

výmaz, v případě, že osobní údaje již 

není potřeba uchovávat nebo v 

případě, že Data subjekt odvolal svůj 

souhlas se zpracováváním. 

 

Přístupová práva jsou v rámci 

organizace definována, ale neexistuje 

jednotný ucelený podklad, na základě, 

kterého jsou tato práva udělována. 

 

 

 

 

 
 
K šifrování osobních údajů nedochází. 

 

 

 

 

 
Organizace rozesílá marketingová 

a/nebo obchodní sdělení Data 

subjektům. 

Stanovit pravidla pro dobu 

uchovávaní jednotlivých druhů 

osobních údajů, tak aby byly 

uchovávány pouze po dobu, po 

kterou je jejich uchovávání vzhledem 

na účel, pro který byly zpracovány, 

nezbytné. 

 

Vytvořit pravidla ohledně informování 

Data subjektů údajů o jejich právech 

v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů (na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů, právo vznést 

námitku). Zavést postupy k zajištění 

jejich uplatňování, tj. postupy pro 

vyřizování žádostí Data subjektů o 

uplatnění jednotlivých práv a námitek 

proti zpracovávání. 

 

Nastavit postupy pro výmaz údajů 

v případě, že doba jejich uchovávání 

uplynula nebo Data subjekt odvolal 

svůj souhlas se zpracováním. 

 
 

Zavést transparentní interní pravidla, 

na základě, kterých jsou přístupová 

práva udělována a evidenci subjektů, 

které tato přístupová práva mají, 

včetně údajů, ke kterým tento přístup 

mají. Zavést evidenci jednotlivých 

přístupů (logů), včetně uvedení času 

přístupu a identifikace subjektu, který 

tento přístup vykonal. 

 

Zavést šifrování osobních dat 

(anonymizace, psedonymizace) za 

účelem snížení rizika pro Data 

subjekty případě porušení 

zabezpečení. 

 

Zajistit souhlas od Data subjektu 

ohledně účelů zpracování údajů pro 

tyto komerční účely (tam, kde je to 

potřeba). Dodržovat informační 

povinnost ohledně práva Data 

subjektu kdykoliv vznést kdykoli a 



 

 

 
 

  bezplatně námitku proti tomuto 

zpracování (opt-out). 

 Osobní údaje 

třetích stran. 

jsou získávány i od Prověřit soulad zpracovávání 

osobních údajů externími institucemi  

s GDPR. 

 

PENZION KOZEL 
 
 

Oblasti Současný stav Doporučení 

Organizační struktura, 

interní procesy a risk 

management 

Žádný interní dokument upravující 

zpracování a ochranu osobních údajů 

nebyl vydán. 

 

V současnosti není určen zaměstnanec 

odpovědný za agendu osobních údajů, 

ani není jmenován DPO. Všeobecnou 

odpovědnost má vedoucí organizace. 

Přijmout interní směrnici/pokyny 

upravující zpracování a ochranu 

osobních údajů. 

 

Určit, zda je potřeba ustanovit DPO. 

Pokud ano, tak je potřeba určit jeho 

kompetence a odpovědnost interní 

směrnicí. Zavést harmonogram 

a stanovit obsah školení tohoto 

zaměstnance, případně dalších 

zaměstnanců, kteří zpracovávají 

osobní údaje. 

Není vytvořeno oddělení řízení rizik, a 

ani zde není určen žádný samostatný 

pracovník odpovědný za nezávislé 

řízení rizik. Analýza rizik není 

prováděna, a tedy neexistuje podklad 

na základě, kterého by bylo možné 

nastavit potřebná opatření k eliminaci či 

snížení rizik pro Data subjekty. 

Provádět DPIA nebo PIA, jak ve 

vztahu ke změnám stávajících 

postupů, tak i do budoucna. Vytvořit 

směrnice a vzorové dokumenty 

ohledně PIA nebo DPIA. Potřeba 

začlenit externě zainteresované 

osoby (IT, advokáti) do těchto 

analýz. 

 
Určit zaměstnance nebo externí 

dodavatele odpovědné za risk 

management v oblasti osobních 

údajů. 

 
Zavést postupy v případě porušení 

zabezpečení osobních údajů, 

tj. postupy pro reakci příslušných 

zaměstnanců na porušení 

zabezpečení ochrany osobních 

údajů (vytvořit vzorová oznámení o 

porušení zabezpečení osobních 

údajů zasílána dotčeným osobám, 

vzorová hlášení pro ÚOOÚ/policejní 



 

 

 
 

  orgány, formuláře pro záznamy o 

jednotlivých incidentech). 

 Osobní údaje sbírá a zpracovává pouze 

vedoucí organizace. 

Přijmout interní směrnici ke 

sjednocení postupů při sběru 

a zpracování jednotlivých osobních 

údajů, zejména ve vztahu k 

automatizovanému zpracovávání. 

Charakter Jsou zpracovávány osobní údaje 
 

 

 

 

 
Zjistit a doložit veškeré právní 

předpisy, které slouží jako podklady 

pro zpracování pro účely plnění si 

právní povinnosti Zvážit, zda je 

rozsah zpracovávaných osobních 

údajů v těchto případech přiměřený. 

Určit tituly zpracovávání pro 

zbývající oblasti, ve kterých 

nedochází ke zpracovávání 

osobních  údajů  na  základě 

právních předpisů. 

V případě, že je (nebo má být) 

právním titulem zpracování souhlas 

Data subjektů se zpracováním: 

(a) Zavést interní pravidla ohledně 

postupů pro získávání souhlasu 

zaměstnanců, případně dalších 

Data subjektů, souhlasů dítěte nebo 

jeho zákonného zástupce a jejich 

odvolání a archivaci. 

(b) Na základě určení titulů ke 

zpracování, získávat souhlasy Data 

subjektů ke zpracování pro tyto 

účely tam, kde je to potřeba. 

(c) Formulovat text souhlasu 

získávaného pro všechny účely 

zpracování tak, aby byl v souladu  

s GDPR (aby obsahoval informace 

o důvodech zpracovávání, byla 

daná limitace udělení souhlasu jen 

pro daný účel zpracování atd.). 

Přizpůsobit formulaci souhlasu 

jednotlivým druhům Data subjektů 

(dětem), od kterých je získáván. 

zpracovávaných z kategorií obecné, organizační a citlivé 

osobních údajů údaje. Jsou zpracovávány i osobní 

a souhlasy Data subjektů údaje dětí. 

se zpracováním  

Osobní údaje jsou zpracovávány bez 

 souhlasu Data subjektů na základě 

 zákonného titulu (Zákon o 

 pedagogických pracovnících, Zákoník 

 práce, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

 cizinců na území České republiky, 

 zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

 poplatcích obecní vyhláška o místních 

 poplatcích). 

 Souhlasy od Data subjektů nejsou 

 získávány. 



 

 

 
 

 Neexistují formální pravidla pro 

uplatňování práv Data subjektů, mimo 

jiné, práva na přístup, na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů či práva vznést 

námitku proti zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 
Organizace dokáže zajistit Data 

subjektu přístup k jeho osobním 

údajům, případně výmaz osobních 

údajů, nejsou pro to zavedeny formální 

postupy. Rovněž nejsou zavedeny 

postupy pro poskytování informací, 

které mají být povinně poskytovány 

Data subjektům 

v okamžiku získání osobních údajů. 

Vytvořit pravidla ohledně 

informování Data subjektů o jejich 

právech v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (na 

přístup, na opravu, na výmaz, na 

omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů, právo vznést 

námitku). Zavést postupy k zajištění 

jejich uplatňování, tj. postupy pro 

vyřizování žádostí Data subjektů o 

uplatnění jednotlivých práv a 

námitek proti zpracovávání. 

 

Vytvořit vzorová informační 

oznámení pro jednotlivé Data 

subjekty (zaměstnanci, děti), ve 

kterých budou srozumitelným 

způsobem uvedeny veškeré 

povinné informace. Následně je 

potřeba informační povinnost 

dodržovat. 

Zpracovávání osobních 

údajů a dodržování 

zásad zpracovávání 

Organizace vystupuje jako správce 

i zpracovatel. 

 
Osobní údaje pro mzdové účely jsou 

zpracovávány externím dodavatelem. 

 

 

 

 

 

 

 
Účelem zpracování osobních údajů 

zaměstnanců a hostů je plnění právní 

povinnosti. Zpracování neprobíhá za 

účelem sdělování obchodních či 

marketingových sdělení. 

Dále mohou být zpracovávány osobní 

údaje  obchodních  partnerů 

(dodavatelů) za účelem plnění smlouvy. 

 
 

Osobní údaje jsou zpracovávány 

manuálně i automatizovaným 

způsobem. 

 

 

 
 

Prověřit, zda externí zpracovatel 

poskytuje dostatečné záruky 

zavedení vhodných opatření tak, 

aby zpracování splňovalo 

požadavky GDPR. 

Upravit stávající smlouvu s 

externím zpracovatelem dle 

požadavků GDPR. 

 

Určit tituly zpracovávání pro 

zbývající oblasti, ve kterých 

nedochází ke zpracovávání 

osobních údajů na základě právních 

předpisů. 

Na základě určení titulů ke 

zpracování, získávat souhlasy Data 

subjektů ke zpracování pro tyto 

účely tam, kde je to potřeba. 

 

Vytvoření postupů pro revizi 

zpracování, které probíhá, byť 

i částečně, automaticky. 



 

 

 
 

 Doba uchovávání osobních údajů je 5 

let. Kamerové záznamy se nepořizují. 

 

 

 

 

 
 
Nejsou nastavena formální pravidla pro 

výmaz, v případě, že osobní údaje již 

není potřeba uchovávat nebo v případě, 

že Data subjekt údajů odvolal svůj 

souhlas se zpracováváním. 

Stanovit pravidla pro dobu 

uchovávaní jednotlivých druhů 

osobních údajů, tak aby byly 

uchovávány pouze po dobu, po 

kterou je jejich uchovávání 

vzhledem na účel, pro který byly 

zpracovány, nezbytné. 

 

Nastavit postupy pro výmaz údajů 

v případě, že doba jejich 

uchovávání uplynula nebo Data 

subjekt odvolal svůj souhlas se 

zpracováním. 

Jsou definována přístupová práva k 

osobním údajům, ale neexistuje 

jednotný ucelený podklad, na základě, 

kterého jsou tato práva udělována. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komunikace mezi částmi interního 

systému není nijak šifrována. 

Zavést transparentní interní 

pravidla, na základě, kterých jsou 

přístupová práva udělována a 

evidenci subjektů, které tato 

přístupová práva mají, včetně 

údajů, ke kterým tento přístup mají. 

Zavést evidenci jednotlivých 

přístupů (logů), včetně uvedení 

času přístupu a identifikace 

subjektu, který tento přístup 

vykonal. 

 

Zavést šifrování osobních dat 

(anonymizace, psedonymizace) za 

účelem snížení rizika pro Data 

subjekty v případě porušení 

zabezpečení. 



 

 

 

 

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
 

Oblasti Současný stav Doporučení 

Organizační struktura, 

interní procesy a risk 

management 

Interní pravidla pro ochranu osobních 

údajů jsou stanovena nařízeními 

ředitele. Není zřejmé, zda tato nařízení 

odpovídají požadavkům GDPR. 

Ověřit, zda v současnosti platné 

a účinné nařízení ředitele pro oblast 

ochrany osobních údajů reflektují 

GDPR. V případě, že tomu tak  

není, navrhnout aktualizaci těchto 

nařízení dle GDPR. 

 V současnosti není v rámci organizace 

určen zaměstnanec odpovědný za 

agendu osobních údajů, ani není 

jmenován DPO, přičemž DPO má být 

dle GDPR povinně jmenován v případě, 

když zpracování provádí orgán veřejné 

moci či veřejný subjekt. 

 
 
 

V rámci organizace není vytvořeno 

oddělení řízení rizik, a ani zde není 

určen žádný samostatný pracovník 

odpovědný za nezávislé řízení rizik ve 

společnosti. Všeobecnou odpovědnost 

za rizika 

v organizaci nese ředitel organizace, 

případně jeho 2 zástupci. Analýza rizik 

není prováděna, a tedy neexistuje 

podklad, na základě, kterého by bylo 

možné nastavit potřebná opatření 

k eliminaci či snížení rizik pro Data 

subjekty. 

Jmenovat DPO a stanovit mu 

interním předpisem úkoly, případně 

zajistit externí dodávku této služby. 

Nastavit pravidla pro výměnu 

informací mezi DPO a jednotlivými 

zaměstnanci organizace. Zavést 

harmonogram a stanovit obsah 

školení poskytovaných DPO 

zaměstnancům jednotlivých odborů. 

 

Provádět DPIA nebo PIA, jak ve 

vztahu ke změnám stávajících 

postupů, tak i do budoucna. Vytvořit 

směrnice a vzorové dokumenty 

ohledně PIA nebo DPIA. Potřeba 

začlenit externě zainteresované 

osoby (IT, advokáti) do těchto 

analýz. 

Určit zaměstnance nebo externí 

dodavatele odpovědné za risk 

management v oblasti osobních 

údajů. 

Zavést postupy v případě porušení 

zabezpečení osobních údajů, 

tj. postupy pro reakci příslušných 

zaměstnanců na porušení 

zabezpečení ochrany osobních 

údajů (vytvořit vzorové oznámení 

o porušení zabezpečení osobních 

údajů zasílána dotčeným osobám, 

vzorová hlášení pro ÚOOÚ/policejní 

orgány, formuláře pro záznamy 

o jednotlivých incidentech). 



 

 

 
 

 Osobní údaje sbírají a zpracovávají 

ředitel, jeho 2 zástupci a koordinátorka 

sociálních služeb. 

Sjednotit postupy při zpracovávání 

jednotlivými zaměstnanci interní 

směrnicí nebo nařízeními ředitele. 

Charakter 

zpracovávaných 

osobních údajů a 

souhlasy Data subjektů 

se zpracováním 

Jsou zpracovávány obecné, 

organizační 

i citlivé údaje. jsou zpracovávány také 

osobní údaje dětí. 

 

 Osobní údaje jsou zpracovávány bez 

souhlasu Data subjektů na základě 

zákonného titulu (Nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, zákon č. 48/1997 Sb. 

o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, zákon č. 

582/1991 Sb. o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, Zákoník 

práce). 

 

 
Souhlasy se zpracováním jsou od Data 

subjektů získávány. 

Zjistit a doložit veškeré právní 

předpisy, které slouží jako podklady 

pro zpracování pro účely plnění si 

právní povinnosti. Zvážit, zda je 

rozsah zpracovávaných osobních 

údajů v těchto případech přiměřený. 

Určit tituly zpracovávání pro 

zbývající oblasti, ve kterých 

nedochází ke zpracovávání 

osobních  údajů  na  základě 

právních předpisů. 

 
 

V případě, že je (nebo má být) 

právním titulem zpracování souhlas 

Data subjektů se zpracováním: 

(a) Zavést interní pravidla ohledně 

postupů pro získávání souhlasu 

zaměstnanců, případně dalších 

Data subjektů, souhlasů dítěte nebo 

jeho zákonného zástupce a jejich 

odvolání a archivaci. 

(b) Na základě určení titulů ke 

zpracování, získávat souhlasy Data 

subjektů ke zpracování pro tyto 

účely tam, kde je to potřeba. 

(c) Zrevidovat text souhlasu 

získávaného pro všechny účely 

zpracování tak, aby byl v souladu  

s GDPR (aby obsahoval informace 

o důvodech zpracovávání, byla 

daná limitace udělení souhlasu jen 

pro daný účel zpracování atd.). 

Přizpůsobit formulaci souhlasu 

jednotlivým druhům Data subjektů 

(dětem), od kterých je získáván. 



 

 

 
 

 Neexistují formální pravidla pro 

uplatňovaní práv Data subjektů, mimo 

jiné, práva na přístup, na opravu, na 

výmaz, na omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů či práva vznést 

námitku proti zpracovávání. 

Nejsou zavedeny postupy pro 

poskytování informací, které mají být 

povinně poskytovány Data subjektům v 

okamžiku získání osobních údajů. 

Vytvořit pravidla ohledně 

informování Data subjektů údajů o 

jejich právech v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (na 

přístup, na opravu, na výmaz, na 

omezení zpracování, na 

přenositelnost údajů, právo vznést 

námitku). Zavést postupy k 

zajištění jejich uplatňování, tj. 

postupy pro vyřizování žádostí 

Data subjektů 

o uplatnění jednotlivých práv 

a námitek proti zpracovávání. 

Zpracovávání osobních 

údajů a dodržování 

zásad zpracovávání 

Organizace vystupuje jak v roli správce, 

tak v roli zpracovatele osobních údajů. 

 

Účelem zpracování je poskytování 

služeb na základě právních předpisů 

poskytování obchodních služeb. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány 

manuálně i automatizovaným 

způsobem. Osobní údaje jsou ukládány 

ve fyzické podobě v trezoru a v 

elektronické na serveru a back-upu. 

 

Doba uchovávání osobních údajů je 

v intervalu od 1 do 30 let. Je možné, že 

některé osobní údaje jsou ukládány po 

delší dobu, než je nezbytné. Je 

používán kamerový systém, ale není 

známá doba uchovávání záznamů. 

 
 

Nejsou nastaveny formální pravidla pro 

výmaz, v případě, že osobní údaje již 

není potřeba uchovávat nebo v případě, 

že Data subjekt odvolal svůj souhlas se 

zpracováváním. 

 

Přístupová práva nejsou v rámci 

organizace definována. 

 

 

 

 

 

 

 
Vytvoření postupů pro revizi 

zpracování, které probíhá, byť 

i částečně, automaticky. 

 

 
 

Stanovit pravidla pro dobu 

uchovávaní jednotlivých druhů 

osobních údajů, tak aby byly 

uchovávány pouze po dobu, po 

kterou je jejich uchovávání 

vzhledem na účel, pro který byly 

zpracovány, nezbytné. 

 

Nastavit postupy pro výmaz údajů 

v případě, že doba jejich 

uchovávání uplynula nebo Data 

subjekt odvolal svůj souhlas se 

zpracováním. 

 

Zavést transparentní interní 

pravidla, na základě kterých jsou 

přístupová práva udělována a 

evidenci subjektů, které tato 

přístupová práva mají, včetně 

údajů, ke kterým tento přístup mají. 

Zavést evidenci jednotlivých 



 

 

 
 

  

 

 

 

 
K šifrování osobních údajů nedochází. 

přístupů (logů), včetně uvedení 

času přístupu a identifikace 

subjektu, který tento přístup 

vykonal. 

 

Zavést šifrování osobních dat 

(anonymizace, psedonymizace) za 

účelem snížení rizika pro Data 

subjekty v případě porušení 

zabezpečení. 



 

 

 

 

Doporučení následných kroků v rámci uvedení 

organizace do plného souladu s GDPR 

1. Vypracování srovnávací analýzy dopadů GDPR na vaši organizaci včetně 

návrhu opatření 

a. Sestavení mapy požadavků a závažnosti dopadů GDPR ve všech shora uvedených 

oblastech 

b. Zmapování vašich procesů, vnitřních předpisů, metodik, dokumentů a dat 

souvisejících se zpracováním osobních údajů dle současné legislativy s následnou 

vazbou na GDPR 

c. Sestavení jednotného registru zpracování osobních údajů 

 
Cílem tohoto kroku je provedení detailní analýzy dopadů a návrh konkrétních opatření dle výstupů  

z této vstupní diagnostiky. Míra detailu je zpracována jako dostatečný podklad pro implementaci 

požadovaného stavu v oblasti procesů, dokumentů, útvarů, systémů, IT architektury,  apod. 

 
Výstupem této služby je podrobný popis dopadů GDPR pravidel na vaši společnost a to včetně 

navrhovaných opatření pro následující činnosti: 
 

Business procesy Příprava stávající a budoucí procesní mapy do úrovně  činností 

vykonávaných jednotlivými rolemi v konkrétních systémech 

a s konkrétními OÚ 

Specifikace dopadů na tyto procesy, činnosti a role zpracovávající osobní 

údaje 

 

Právo a Compliance Identifikace a analýza dokumentace související s ochranou osobních  údajů 

Analýza potřeby začlenění DPO do organizační struktury společnosti 

Zmapování právních dopadů do současných a budoucích procesů, 

produktů a služeb 

 

IT architektura Aktualizace a rozšíření analýzy dopadů do konkrétních IT  systémů 

Návrh řešení na provedení úprav v jednotlivých IT systémech /  aplikacích 

 

IT bezpečnost Aktualizace a rozšíření analýzy dopadů s ohledem na IT  bezpečnost 

Doporučený postup náprav s přihlédnutím na roli správce a  zpracovatele 

 

 

Předpokládaný časový harmonogram tohoto kroku: 2 - 5 měsíců podle rozsahu a součinnosti z 

vaší strany. 



 

 

 
 
 
 

2. Vypracování detailní analýzy rizik dopadů GDPR na vaši společnost 

 
● Zpracování analýzy rizik k jednotlivým ustanovením GDPR v rámci shora  uvedených  

agend, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů 

● Součástí analýzy rizik je i zhodnocení dalších právních předpisů a z nich vyplývajících rizik 

ve vztahu k implementaci GDPR ve vaší společnosti 

 
Cílem tohoto kroku je vám poskytnout ucelený a strukturovaný přehled rizik ve smyslu  

potenciálních sankcí vyplývajících z porušení povinností stanovených GDPR v důsledku nesprávné 

implementace či neimplementace jednotlivých ustanovení GDPR. 

 
Výstupem této služby je analýza rizik formou tabulky obsahující klasifikaci, stupeň a kvantifikaci 

rizika a možnosti jejich mitigace na všechny činnosti uvedené v předchozím kroku. 

 
Předpokládaný časový harmonogram tohoto kroku: 2 - 5 měsíců podle rozsahu a součinnosti z 

vaší strany. Tento krok může probíhat paralelně s krokem 1. 

 
3. Plán a implementace konkrétních GDPR opatření ve vaší společnosti 

 
● Plán implementačních kroků 
● Úpravy a vytvoření veškerých povinných právních dokumentů a směrnic 

● Úpravy IT aplikací 

● Úpravy procesů 

● Zavedení nových GDPR procesů 

● Vybudování systému na evidenci souhlasů 

 
Cílem tohoto kroku je navrhnout a implementovat organizační a technická opatření a vybrat nejlepší 

přístup pro dosažení souladu v čase a dle aktuálních možností vaší společnosti. 

 
Navrhujeme tato opatření zejména v následujících oblastech a činnostech: 

● Zapracování změn do procesů a dokumentace společnosti (politiky, směrnice, pracovní 

postupy, apod.) 

● Revize smluvní dokumentace a souhlasů se zpracováním osobních údajů dle  GDPR 

● Příprava nové interní směrnice o nakládání s osobními údaji 

● Zapracování dopadu GDPR do všech souvisejících interních předpisů a metodik v 

organizaci 

● Příprava detailních zadání změnových požadavků pro současné dodavatele IT  systémů 

● Zapracování změn do IT/bezpečnostních procesů a dokumentace 

● Definice a nastavení procesu řízení rizik bezpečnosti informací (vč. provedení analýzy  rizik) 

● Detailní otestování nově nastavených technických opatření 



 

 

 

Výstupem této služby je naplánování a provedení veškerých navrhovaných změn a úprav s cílem 

dosáhnout plného souladu s GDPR principy a povinnostmi. 

Předpokládaný časový harmonogram tohoto kroku závisí na výstupech předchozích etap a 

bude upřesněn v Plánu dosažení souladu s GDPR. 

 
 

4. Doporučený harmonogram a přehled součinnosti následných kroků 
 

Etapa 
Popis 

Odhad 
doby trvání 

Doporučená 
realizace 

Předpokládaná 
součinnost 

Rozsah 
součinnosti 

Odhad 
nákladů 

1. 
Zpracování 
srovnávací 

analýzy 
Cca 3 týdny Leden 2018 

Interview s 
vybranými 

respondenty v rámci 
jednotlivých útvarů 

cca 1-2 hodiny  
/ jedno 

interview 

Cca 600 tisíc 
Kč 

2. 
Provedení 

posouzení rizik 
Cca 3 týdny 

Leden 2018 - 
Únor 2018 

Interview s 
vybranými garanty 

jednotlivých 
zpracování osobních 

údajů (vedoucí 
odborů a oddělení) 

cca 1-2 hodiny  
/ jedno 

interview 

Cca 300 tisíc 
Kč 

3. 
Plán dosažení 

souladu s GDPR 
Cca 2 týdny Únor 2018 

Workshop s DPO, IT 
a právním 
oddělením 

cca 4 hodiny 
workshop 

Cca 300 tisíc 
Kč 

4. 
Implementace 

opatření 
Cca 3 měsíce 

Březen – 
Květen 2018 

Realizace 
doporučených 

opatření 

dle 
jednotlivých 

opatření 

Dokumentace 
– cca 400 tisíc 

Kč 
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