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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá ochranou osobních údajů ve firmě. V analytické části je 

analyzován současný stav ochrany osobních údajů vybrané firmy. V teoretické části jsou 

popsány základní pojmy a právní ochrana osobních údajů. V praktické části je pak navrh-

nut možný systém řešení, který by lépe zabezpečil osobní údaje. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the safety of personal data in the company. The analytical 

part analyzes the current state of personal data protection of selected company. The theo-

retical parts describes the basic concepts and legal protection of personal data. The practi-

cal part proposes a possible system of solutions that would secure the personal data better. 
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ÚVOD 

Význam ochrany osobních údajů zejména v dnešní době neustále stoupá a s rozvojem 

informačních technologií se osobní údaje stávají jedním z nejcennějších artiklů. Vzhle-

dem k dostupnosti celosvětové informační sítě mohou být osobní údaje snadno zneužity, 

a to jak úmyslným jednáním, tak i nedbalostí, nebo působením přírodních katastrof.  

Chránit osobní údaje má svůj význam, neboť každá osoba je alespoň jednou poskytla či 

zveřejnila nějaké společnosti nebo orgánu. Právě řada těchto společností požaduje někdy 

od daných osob až zbytečné množství osobních údajů, které ve skutečnosti vůbec nepo-

třebují. Ve chvíli, kdy osobní údaje takto poskytneme, už nevíme, jak se s nimi bude za-

cházet a zda budou vhodně zabezpečené. Proto jako společnost nebo firma musíme získat 

důvěru svých zákazníků, že jejich osobní údaje nebudou zneužity a budeme s nimi zachá-

zet v souladu se zákonem. 

Řada lidí ale i společností často nezná právní úpravu ochrany osobních údajů, i přesto, že 

její význam je klíčový. Zavedením těchto pravidel do každodenního chodu společnosti 

minimalizujeme riziko, že osobní údaje používané ve firmě, ať už od dodavatelů, klientů 

nebo zaměstnanců, budou zneužity. 

Z tohoto důvodu by každá firma měla zanalyzovat osobní údaje, se kterými firma přijde 

do styku, a navrhnout vhodný způsob jejich ochrany. 

Toto téma jsem si vybral z důvodu, že se jedná o aktuální problém dnešní doby a společ-

nost, ve které pracuji, chce tento problém řešit. Právní úprava ochrany osobních údajů 

bývá často složitá a málokdo z řad jedinců ale i firem ji opravdu do hloubky rozumí a řídí 

se podle ní. Proto se ve své práci budu snažit převést složité zákony a normy do praxe a 

aplikovat je na příkladu konkrétní firmy. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE 

Cílem této práce je navrhnout systém ochrany osobních údajů v rámci dané firmy v sou-

ladu s nově vydaným obecným nařízením GDPR (General Data Protection Regulation). 

K dosažení tohoto cíle bude potřeba zohlednit požadavky investora a zakomponovat je 

do výsledného návrhu. 

Pro splnění cíle je nutné se nejprve seznámit se současným stavem ochrany osobních 

údajů ve firmě, provést analýzu procesů s nimi spojených a najít slabá místa ochrany 

osobních údajů. V nejbližší době má vstoupit v platnost Obecné nařízení o ochraně osob-

ních údajů. Je nezbytné, aby ho firma vzala na vědomí a implementovala ho do procesů 

firmy. Proto následně navrhnu vlastní řešení, ve kterém zohledním jak nové povinnosti 

GDPR, tak i nedostatky současné ochrany osobních údajů a požadavky investora. 

Výsledkem této práce bude nejen návrh ochrany osobních údajů ve firmě, ale i zlepšení 

informační bezpečnosti firmy. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části se budu zabývat analýzou současného stavu konkrétní firmy, pokud jde o 

ochranu osobních údajů. 

 

2.1 Popis firmy 

Pro praktickou ukázku ochrany osobních údajů jsem vybral firmu, ve které pracuji a která 

mi poskytla informace k napsání této bakalářské práce. Firma si nepřeje být uvedena. 

 

2.1.1 Základní údaje o firmě 

Firma byla založena v roce 2010. Zabývá se prodejem kosmetiky, parfémů a výživových 

doplňků. Má přibližně 100 000 zákazníků, kteří pravidelně nakupují a jejich počet se ne-

ustále zvyšuje. Začátkem roku 2016 bylo postaveno nové a moderní sídlo. 

 

2.1.2 Organizační struktura firmy 

Firma má 40 zaměstnanců a skládá se z několika oddělení. V čele stojí provozní ředitel, 

pod kterého spadají manažeři jednotlivých oddělení. Jednotlivá oddělení jsou rozdělena 

následovně: 

• IT oddělení 

• Obchod 

• Marketing 

• Operátoři 

• Sklad 

Organizační strukturu firmy zobrazuje obrázek č. 1. 
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Nejvýznamnější postavení ve firmě má právě IT oddělení, které spravuje hardware a soft-

ware firmy, a zajištuje tak bezpečnost celé firmy. Jednotliví zaměstnanci se tedy starají o 

správné fungování hardwaru, informačního systému, e-shopu a zabezpečovacích sys-

tému, mezi které patří kamerový, alarmový a docházkový systém. Toto oddělení pracuje 

s osobními údaji všech tří kategorií. 

Oddělení obchodu zahrnuje nové spolupráce s obchodními partnery (např. dodavateli), 

kteří zajišťují dodání potřebných produktů a výrobků k prodeji. Toto oddělení zpracovává 

zejména osobní údaje o obchodních partnerech. 

O marketing společnosti se stará marketingové oddělení, které vytváří loga, obaly vý-

robků a zařizuje propagaci a reklamu značky. Mimo jiné je zde pozice správy sociálních 

sítí, která reaguje na veškeré dotazy zákazníků a přidává příspěvky na sociální sítě o růz-

ných akcích a slevách. 

Operátoři se starají o zákaznický servis, jako je vytvoření, nebo storno objednávky, akce 

a slevy produktů apod.  

Skladníci se starají o veškerou korekci ve skladě, zakládání produktů a přípravu balíků 

k expedici. 

 

 

IT oddělení Obchod Marketing Operátoři Sklad

COO - Provozní ředitel

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura firmy 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.2 Osobní údaje ve firmě 

Následující analýza se týká pobočky v Brně, kde je zároveň i sídlo firmy. Zahrnuje 30 

zaměstnanců, několik dodavatelů a deseti tisíce zákazníků. Firma tedy shromažďuje velké 

množství osobních údajů několika subjektů, které uchovává jak v papírové, tak v elektro-

nické podobě ve svém informačním systému. Tyto subjekty můžeme rozčlenit do tří hlav-

ních skupin: 

• Zaměstnanci 

• Zákazníci 

• Dodavatelé 

Tyto skupiny můžeme podrobněji členit následujícím způsobem: 

• Zaměstnanci 

o Uchazeči o zaměstnání 

o Zaměstnanci v pracovním poměru 

o Bývalí zaměstnanci po ukončení pracovního poměru 

• Zákazníci 

o Noví zákazníci 

o Stálí zákazníci 

o Bývalí zákazníci 

• Obchodní partneři 

o Noví dodavatelé 

o Stálí dodavatelé 

o Bývalí dodavatelé 
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2.2.1 Umístění osobních údajů 

Osobní údaje mohou být umístěny v informačním systému, který neustále zdokonaluje 

IT oddělení, nebo v papírové podobě (faktury, dodací listy, aj.). Informační systém je 

umístěn na vlastním serveru, který se nachází přímo v budově firmy, konkrétně v míst-

nosti oddělení IT. Server je umístěn do bezpečnostního boxu, do kterého mají vstup pouze 

zaměstnanci z IT oddělení a provozní ředitel. Archiv, do kterého se ukládají všechny pa-

pírové dokumenty, se nachází ve druhém patře v malé oddělené místnosti. Vstup do této 

místnosti není nijak kontrolován. 

 

2.2.2 Životní cyklus osobních údajů u zaměstnanců 

První velkou skupinou osobních údajů zpracovávaných ve firmě jsou osobní údaje o za-

městnancích. Podrobné členění osobních údajů o zaměstnancích podle názvu osobních 

údajů, jejich kategorie, místa uložení, účelu zpracování a právního důvodu ke zpracování 

znázorňuje tabulka č. 1. 

Již před zahájením pracovního poměru získává firma přístup k osobním údajům subjektu. 

Uchazeč o zaměstnání zasílá svůj životopis na e-mailovou adresu personálního oddělení 

a zároveň dává svolení k jeho zpracování. Personální oddělení zaslané údaje prohlédne a 

posoudí způsobilost uchazečů. Do začátku pracovního poměru s vybranými uchazeči se 

údaje nikam nezapisují ani neukládají.  

U vybraných uchazečů, kteří jsou následně pozváni na přijímací pohovor, je vytisknut 

životopis. Uchazečům, kteří neprošli prvním kolem se pošle e-mail s vyrozuměním, že 

byl nepřijat a následně se jejich životopis smaže. Na přijímacím pohovoru vybraní ucha-

zeči o zaměstnání vyplňují dotazník v papírové podobě, kde jsou po nich vyžadovány tyto 

údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rodné číslo, bankovní účet a kód banky, 

číslo občanského průkazu, rodinný stav, místo narození, statní příslušnost, zdravotní stav 

a kontakt na příbuzné (jméno, příjmení, telefon). Následně probíhá pohovor s pověřenou 

osobou a po ukončení pohovoru obdrží do pěti pracovních dnu každý uchazeč e-mail 

s vyrozuměním, zda byl přijat či nikoliv, poté jsou veškeré údaje nepřijatých uchazečů 

jak v elektronické (životopis v e-mailu) tak v papírové podobě likvidovány. 
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Při přijetí nového zaměstnance se vyplňuje a podepisuje pracovní smlouva, nebo dohoda 

o provedení práce/pracovní činnosti, kde se objevují tyto základní údaje: název společ-

nosti, sídlo, identifikační číslo, jméno a příjmení zastoupené osoby. Dále se vyplňují pod-

mínky práce, kam patří druh práce (jakou práci bude zaměstnanec vykonávat), místo vý-

konu práce, den nástupu do práce a doba trvání pracovního poměru. Další část se věnuje 

mzdovým podmínkám, kde se uvádí příslušná měsíční mzda, splatnost mzdy, termín vý-

platy, místo a způsob výplaty mzdy a mzda v případě přesčasu. V třetí části pracovní 

smlouvy jsou napsané údaje o nároku dovolené, údaje o výpovědních dobách a údaje o 

stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby. V případě, že zaměstnanec 

uplatňuje daňové zvýhodnění, vyplňuje také jméno, příjmení a rodné číslo manžela/ky 

nebo dítěte. 

Na konci pracovní smlouvy je datum, razítko, podpis zaměstnavatele a zaměstnance. 

Při podpisu pracovní smlouvy je daná osoba přijatá do pracovního poměru. Pracovní 

smlouva se ukládá do kartotéky (nikoli do systému), existuje tedy pouze v papírové po-

době a mají k ní přístup pouze oprávněné osoby. Do informačního systému se zapisuje 

pouze jméno, příjmení, telefon a e-mail zaměstnance. K těmto informacím má přístup 

veškerý personál. Veškeré dokumenty v papírové podobě jsou uloženy v archivu přístup-

nému pouze oprávněným lidem. 

Po ukončení pracovního poměru již firma neuchovává žádné osobní údaje daného za-

městnance. 
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Tabulka č. 1: Členění osobních údajů o zaměstnancích 

Název  Kategorie Místo uložení Účel zpracování Právní důvod 

Jméno Identifikační IS, dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Příjmení Identifikační IS, dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Titul Identifikační IS, dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Datum narození Adresní Dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Místo narození Adresní Dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Rodné číslo Identifikační dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Číslo OP Identifikační Dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Kód zdravotní pojiš-
ťovny Identifikační dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Adresa Adresní IS, dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Telefon Adresní IS, dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

E-mail Adresní IS, dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Fotografie Audiovizuální IS Personální evidence 
Souhlas sub-
jektů 

Mzdové podmínky Citlivý údaj dokumenty Personální evidence 
Důvod zá-
konný  

Číslo bankovního 
účtu Identifikační dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Údaje o dovolené Citlivý údaj dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Jméno manžela/ky, 
dítěte Identifikační Dokumenty Daňové zvýhodnění 

Zákon správa 
daní poplatků 

Příjmení manžela/ky, 
dítěte Identifikační Dokumenty Daňové zvýhodnění 

Zákon správa 
daní poplatků 

Rodné číslo man-
žela/ky, dítěte Identifikační Dokumenty Daňové zvýhodnění 

Zákon správa 
daní poplatků 

Podpis Biometrický dokumenty Personální evidence Plnění smlouvy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.2.3 Životní cyklus osobních údajů u zákazníků 

Další a nejdůležitější skupinou osobních údajů zpracovaných ve firmě jsou osobní 

údaje o zákaznících. Osobní údaje zákazníků vyžaduje firma z důvodu zaslání zboží 

a marketingu. Podrobné rozdělení osobních údajů u zákazníků zobrazuje tabulka č. 2. 

Před uskutečněním nákupu je zákazník povinen se přihlásit pod svým účtem. Pokud 

účet ještě není vytvořen, je potřeba provést registraci. Při registraci nového zákazníka 

jsou vyžadovány tyto údaje: Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mai-

lová adresa, město, ulice, číslo popisné. Dále je možné vyplnit titul a pohlaví. Tyto 

údaje však nejsou povinné. 
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Pro dokončení registrace je nutné souhlasit jednak se všeobecnými podmínkami člen-

ství v internetovém obchodě, dále pak se zpracováním a uchováním osobních údajů v 

databázi zákazníků internetového obchodu v souladu s ustanoveními zákona č. 

101/2000 Sb. Nepovinně zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací 

elektronickou formou a formou SMS zpráv, včetně reklam a informací, které souvisí 

s marketingem produktů a služeb. 

Po dokončení registrace je zákazník uložen do databáze informačního systému. Při 

nákupu zboží jsou na faktuře osobní údaje zákazníka automaticky vyplněny systé-

mem. Jedná se konkrétně o jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mail. V pří-

padě právnické osoby i IČ a DIČ. Jméno, příjmení a adresa příjemce se následně na-

píše i na štítek expedovaného balíku. K těmto údajům má přístup operátor, který vy-

řizuje danou objednávku a skladník, jenž chystá zboží k expedici. 

V případě, že chce zákazník zrušit svůj účet, je potřeba se přihlásit do e-shopu a 

v sekci nastavení svůj účet smazat. Následně mu přijde na e-mail potvrzovací kód, 

jenž vloží do systému a potvrdí tak své odstranění z databáze. Zákazník je tak spo-

lečně se svými údaji ze systému smazán a tato akce je nenávratná.  

Pokud zákazník neuskuteční žádnou objednávku během 365 dnů, je ze systému auto-

maticky odstraněn a jeho údaje se již nikde nevyskytují. 
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Tabulka č. 2: Členění osobních údajů o zákaznících 

Název  Kategorie Místo uložení Účel zpracování Právní důvod 

Jméno Identifikační IS, dokumenty 
Zaslaní zboží, marke-
ting Plnění smlouvy 

Příjmení Identifikační IS, dokumenty 
Zaslaní zboží, marke-
ting Plnění smlouvy 

Titul Identifikační IS, dokumenty 
Zaslaní zboží, marke-
ting 

Plnění 
smlouvy  

Datum narození Identifikační IS Marketing 
Souhlas sub-
jektů 

Pohlaví Identifikační IS Marketing 
Souhlas sub-
jektů 

Adresa Adresní IS, dokumenty 
Zaslaní zboží, marke-
ting Plnění smlouvy 

Telefon Adresní IS, dokumenty 
Zaslaní zboží, marke-
ting Plnění smlouvy 

E-mail Adresní IS, dokumenty 
Zaslaní zboží, marke-
ting Plnění smlouvy 

Podpis Biometrický Dokumenty 
Zaslání zboží, marke-
ting Plnění smlouvy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.2.4 Životní cyklus osobních údajů u obchodních partnerů 

Poslední skupinou, kde dochází ke zpracování údajů, jsou kontakty na obchodní partnery. 

Členění těchto osobních údajů ukazuje tabulka č. 3. Při navázání spolupráce firmy s ob-

chodními partnery dochází k výměně kontaktů, tedy osobních údajů. Firma požaduje od 

kontaktních osob obchodních partnerů tyto údaje: Jméno, příjmení, telefon, e-mail a ad-

resu, v případě papírových dokumentů i podpis. Veškeré tyto údaje jsou zaznamenávány 

jak do informačního systému, tak i v papírové podobě. K těmto údajům mají přístup 

pouze oprávněné osoby. Po ukončení spolupráce jsou získané osobní údaje ze systému 

smazány a v papírové podobě jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou. 
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Tabulka č. 3: Členění osobních údajů o obchodních partnerech 

Název  Kategorie Místo uložení Účel zpracování Právní důvod 

Jméno Identifikační IS, dokumenty Evidence Plnění smlouvy 

Příjmení Identifikační IS, dokumenty Evidence Plnění smlouvy 

Titul Identifikační IS, dokumenty Evidence Plnění smlouvy 

Adresa Adresní IS, dokumenty Evidence Plnění smlouvy 

Telefon Adresní IS, dokumenty Evidence Plnění smlouvy 

E-mail Adresní IS, dokumenty Evidence Plnění smlouvy 

Podpis Biometrický Dokumenty Evidence Plnění smlouvy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.3 Systémy zpracovávající osobní údaje 

 

2.3.1 Informační systém 

Firma si neustále vyvíjí svůj vlastní informační systém. Tento informační systém je velice 

rozsáhlý. Informační systém slouží k propojení tří hlavních skupin subjektů a sice doda-

vatelů, zaměstnanců a zákazníků. V systému najdeme informace o zaměstnancích pobo-

ček a jejich klientech. Dále jsou zde zapsány veškeré objednávky a změna jejich stavu. 

Informační systém eviduje i stav zásob a přesuny zásilek mezi jednotlivými sklady. Sys-

tém také uchovává informace o majetku společnosti (auta, stroje, kancelářské vybavení). 

V neposlední řadě zde najdeme databázi s popisem jednotlivých nabízených výrobků. 

Informační systém firmy je opatřen protokolem HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol 

Secure). 

 

2.3.2 Přihlášení do systému 

Při přijetí nového zaměstnance mu administrátor vytvoří nový účet do informačního sys-

tému s potřebným oprávněním k jeho funkci. Login zaměstnance, pod kterým je možno 

se do systému přihlásit, je vytvořen čistě podle jeho příjmení, bez dalších znaků či číslic. 

Login je neměnný. 
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Každé přihlášení do účtu trvá automaticky po dobu 14 dní, dokud se uživatel neodhlásí 

manuálně (neklikne na tlačítko odhlásit se). Veškeré příkazy typu INSERT, UPDATE a 

DELETE se logují. 

 

2.3.3 Bezpečnost hesel 

Pro přihlášení do informačního systému je tedy potřeba login, který je složen z příjmení 

zaměstnance, a heslo. To je rovněž vygenerováno při vytváření nového účtu pro zaměst-

nance. Heslo je šestimístné a tvoří ho číslice, velká i malá písmena. Po přihlášení zaměst-

nance do systému lze heslo změnit, ale není povinen si vygenerované heslo změnit. Je 

zde také požadavek na sílu hesla, ne už však tak silný. Heslo musí být opět šestimístné, 

ale už nemusí obsahovat ani číslici ani velká písmena. Zde se nabízí možná hrozba, pro-

tože po změně hesla již účet nemusí být tak spolehlivě zabezpečen. 

 

2.3.4 Přístupová práva 

Firma shromažďuje velké množství osobních údajů a dokladů o zaměstnancích a klien-

tech. Proto musí vhodně rozdělit přístupová práva, aby minimalizovala riziko zneužití 

osobních údajů. 

Nejvýsadnější postavení a neomezený přístup ke všem údajům a informacím v informač-

ním systému má provozní ředitel společnosti a její programátoři. Provozní ředitel nese 

plnou zodpovědnost za chod jednotlivých oddělení, a proto musí mít přehled o veškerém 

dění ve společnosti i lidech, se kterými spolupracuje. Programátor je autorem samotného 

informačního systému a neustále pracuje na jeho zdokonalení a odstranění případných 

chyb, proto musí mít neomezený přístup ke všem údajům. 

Přístupová práva v informačním systému jsou rozdělena do několika stovek oprávnění a 

je možné je kombinovat. Každý zaměstnanec má tedy vhodné rozdělení přístupových 

práv dle své zastávané pozice a má přístup pouze k takovým údajům, které jsou nezbytně 

nutné k vykonávání jeho práce. 
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2.3.5 Zálohování 

Firma je povinna data pravidelně zálohovat pro případ, že by data byla odcizena nebo 

poškozena (selháním hardwaru, softwaru, lidského faktoru, nebo přírodní katastrofou). 

Z tohoto důvodu firma neuchovává pouze jednu (aktuální) verzi dat, ale celý systém pra-

videlně zálohuje. Toto ukládání celé databáze probíhá každý den v noci, kdy není systém 

tolik zatěžován a nemůže tak být zpomalen ani narušen jeho chod. Během tohoto procesu 

jsou data kopírována z databáze na pevný disk. V případě, že by došlo k naplnění některé 

z hrozeb a tím ztrátě nebo škodě dat, programátor nahraje potřebnou zálohu zpět do sys-

tému a minimalizuje tak výsledné škody. Konečné zálohy nejsou nijak šifrovány. 

 

2.4 E-shop 

Přes webový portál firmy má zákazník přístup ke svém účtu v e-shopu. Má zde vedený 

profil se základními kontaktními údaji (jméno, adresa, telefon). Po přihlášení k účtu může 

nakupovat v e-shopu firmy, sledovat stav svých objednávek (včetně již vyřízených po 

dobu 1 roku), případně provést platbu za objednané zboží.  

Při registraci zákazníka jsou systémem generovány přihlašovací údaje: login a heslo. Lo-

gin představuje unikátní devítimístné číslo. Heslo tvoří čtyřčíselná kombinace. Tyto údaje 

si zákazník nemůže měnit, jsou mu trvale přidělené. Při ztrátě hesla je nutné, aby systém 

na e-mail klienta vygeneroval a odeslal nové. Login je ale neměnný.  

Veškerá data na e-shopu, jenž jsou přenášena mezi koncovým uživatelem (zákazníkem) 

a serverem probíhá šifrovanou komunikací přes protokol HTTPS. 

E-shop používá také soubory cookies, ale jelikož zde nedochází k profilování, tak není 

potřeba souhlas subjektů. 

Po přihlášení zákazníka zde není možnost, aby si zákazník upravil své osobní údaje nebo 

smazal svůj účet. 
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2.5 Ochrana majetku 

V této části popisuji, jakým způsobem chrání firma svůj majetek. Firma k ochraně ma-

jetku zavedla používání několika systémů, díky nimž chrání svůj majetek nejen zvenčí, 

ale i zevnitř. 

Samotné sídlo firmy se nachází ve velmi bezpečné a klidné lokalitě na kraji města. Bu-

dova je umístěna v kopci a v blízkosti není žádná voda. Riziko záplav je tedy minimální. 

Celý areál je oplocen více než dvoumetrovým plotem a je zde pouze jeden vstup. 

 

2.5.1 Docházkový systém 

Ve firmě je nainstalovaný systém pro kontroly docházky zaměstnanců od společnosti Jab-

lotron. Po podepsání pracovní smlouvy dostane každý zaměstnanec čip v podobě klí-

čenky nebo karty. Každý čip má unikátní id přiřazené ke jménům jednotlivých zaměst-

nanců, proto zde dochází ke zpracování osobních údajů. Každý zaměstnanec je povinen 

při vstupu a odchodu z budovy vždy přiložit tento čip k terminálu. Veškeré informace o 

vstupu a odchodu z budovy jsou ukládány do databáze, která je umístěna na databázovém 

serveru. Firma má tak přehled, kdo kdy vchází a kdy odchází. Jelikož je tato čipová klí-

čenka či karta z plastu, může dojít k poškození tohoto čipu například ohnutím, nebo zlo-

mením. V tomto případě musí zaměstnanec ohlásit vedení, že je čip poškozen, a je pro-

vedena náhrada. V případě ztráty se postupuje stejně, tedy nahlásit vše vedení a poté ad-

ministrátor čip s daným id v systému zablokuje, aby nedošlo k vniknutí cizí osoby pod 

tímto čipem do budovy, a zaměstnanci je vydán nový čip. 

 

2.5.2 Kamerový systém 

Kamerový systém umožňuje chránit vybavení firmy nejen proti vniknutí cizí osoby do 

budovy, ale taky pro bezpečí zaměstnanců v případě nehody. Kamery ve firmě hlídají 

nejen okolí budovy, ale i vnitřní prostory, jakou je recepce nebo sklad. Recepce, jenž 

slouží zároveň jako pokladna, provádí operace s velkým množstvím peněz, proto je tento 
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prostor monitorován. Druhým monitorovaným vnitřním prostorem je sklad, kde se pro-

vádí veškerá manipulace se zbožím a může dojít k úrazu zaměstnanců, ale i krádeží, a to 

jak ze strany zaměstnanců, tak i neoprávněných osob. Monitorování probíhá nepřetržitě 

a ukládá se na server. K těmto nahrávkám má přístup pouze provozní ředitel a majitel 

firmy. Tyto záznamy se ukládají po dobu 3 dnů, poté jsou automaticky smazány. Roz-

místění kamer provedla odborná firma. V místě, kde probíhá monitorování, není umístěna 

žádná cedule popisující, že je daný prostor monitorován. 

 

2.5.3 Hardwarové a softwarové vybavení  

Firma disponuje velmi kvalitním hardwarem, který je pravidelně měněn. Není zde zaří-

zení starší pěti let. Zařízení značky HP, na kterých pracují zaměstnanci (notebooky, tis-

kárny, mobilní telefony) jsou měněny pravidelně každý druhý rok za nové. Na všech no-

tebookách, či počítačích je nainstalovaná poslední verze Windows 10 a antivirový pro-

gram. O případné poruchy, jak už hardwarové, tak i softwarové se stará IT oddělení. 

 

2.6 Organizační opatření 

Ve společnosti neexistuje žádné organizační opatření, které by poskytlo povědomí o na-

kládání s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a dalších osob 

v pracovněprávním vztahu, nebo v jiném právním vztahu. Dosud nebyla vydaná žádná 

směrnice, která by se touto problematikou zabývala. Za současného stavu není žádný pro-

ces zpracování osobních údajů v rámci firmy kontrolován. Zaměstnavatel se touto pro-

blematikou ani vhodným právním ošetřením nezabývá. Přitom pokud by došlo ke zneužití 

či odcizení osobních údajů vinou nepředvídané události (krádež, požár, apod.), poškozené 

osobní údaje nebudou právně chráněny.  
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2.7 Požadavky investora 

Investor si přeje implementovat do společnosti GDPR a veškeré její povinnosti, jenž ve-

jde v platnost 25. května 2018. Investor si rovněž přeje minimalizovat, či dokonce elimi-

novat možné hrozby spojené nejen s ochranou osobních údajů, ale s bezpečností infor-

mací a daty celkově. Poslední podmínkou je zvýšení povědomí zaměstnanců o daném 

tématu a zvýšit jejich kvalifikaci na takovou úroveň, aby byli schopni samostatně praco-

vat nejen v souladu s GDPR. Pro tyto požadavky nebyl investorem stanoven rozpočet. 

 

2.8 Shrnutí současného stavu 

Prostřednictvím analýzy bylo zjištěno, že současný stav ochrany osobních údajů není do-

statečně zajištěn. Firma má mezery ve všech třech oblastí této problematiky, a to jak 

v právní, tak i v technické a organizační. Problémem v právní oblasti je nepřipravenost 

na nově vydané nařízení o ochraně osobních údajů. V technické oblasti patří mezi největší 

problémy nedostatečně zabezpečený archiv, správa jednotlivých zařízení, záloha dat a 

přihlášení do informačního systému. V organizační oblasti je největším problémem nízké 

povědomí zaměstnanců o této problematice. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části vysvětlím veškeré pojmy spojené s ochranou osobních údajů. Tato část 

se dále zabývá dosud existujícími právními a technickými normami upravujícími ochranu 

osobních údajů. Na základě těchto norem v další části navrhnu vlastní řešení. 

 

3.1 Osobní údaje a jejich druhy 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy jako osobní údaj, citlivý údaj, anonymní 

údaj, které jsou důležité pro pochopení dané problematiky. 

 

3.1.1 Osobní údaj 

Zákon č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů definuje osobní údaje takto: 

„osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo 

či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, spe-

cifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo soci-

ální identitu“ (1, §4). 

Pojem osobní údaj tedy můžeme chápat jako údaj, s jehož pomocí je možno konkrétní 

osobu identifikovat. Označuje veškeré informace týkající se naší osoby. Problém nastává, 

pokud se tyto soukromé informace dostanou do cizích rukou. Při tzv. „krádeži identity“ 

se osoba zmocní cizích osobních údajů a zneužívá jich. Pokud spáchá trestný čin nebo 

jinak poruší zákon, vina padá na osobu, jejíž údaje byly neoprávněně užívány i přes to, 

že o krádeži ani přestupcích nevěděla (2, s. 18). 

Osobní údaj může mít několik podob. Rozlišujeme osobní údaj (2, s. 18): 

• Identifikační 

• Adresní 

• Audiovizuální 
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• Biometrický 

• Popisný 

Jak již z názvu vyplývá, identifikační údaje slouží k identifikaci, tedy základnímu 

rozlišení a označení. Mezi typické identifikační údaje patří bezesporu jméno, příjmení 

a rodné číslo, které je nám přiděleno při narození jako základní neměnný osobní údaj. 

Existuje ale řada dalších identifikačních údajů, z nichž jmenujme například titul před 

a za jménem, rodinný stav, státní občanství, zaměstnání, vzdělání a pohlaví. Do této 

skupiny údajů patří i podkategorie číselných údajů, které označují např. číslo občan-

ského a řidičského průkazu nebo číslo zaměstnance (2, s. 53-68). 

Adresní údaje mají kromě identifikační role, také roli kontaktní, to znamená, že ozna-

čují místo pobytu - adresu jejich nositele. Kromě toho sem řadíme také telefonní číslo, 

e-mailovou adresu, fax a další komunikační prostředky, pomocí kterých se můžeme 

s nositelem údajů spojit. Na rozdíl od identifikačních údajů, při odcizení adresních 

údajů se s danou osobou můžeme přímo spojit nebo ji dokonce vyhledat (2, s. 70-72). 

Audiovizuální údaj představuje druh identifikačního údaje, který zaznamenává po-

dobu nositele pomocí fotografie nebo jeho hlas prostřednictvím audio nahrávky. 

V současné době se jedná o nejvíce ohrožený druh osobních údajů, protože jsou často 

vystavené nebezpečí internetu (2, s. 126-128). 

Biometrický údaj umožnuje bezpečné určení osoby prostřednictvím měřitelných 

údajů, které ji přímo charakterizují. Řadíme sem např. otisk prstů nebo i charakteris-

tický rukopis. Tyto údaje jsou neměnné a dají se měřit u všech osob. Biometrické 

údaje budou mít s vývojem technologií velký význam v budoucnosti, již dnes existují 

mobilní telefony s čtečkou otisku prstu nebo skenerem oka. (3, s. 18) 

Popisné údaje doplňuje všechny dosavadní údaje a vytváří celkový obraz daného no-

sitele. Vypovídají jednak o fyzické podobě (výška, váha) ale i nehmotných charakte-

ristikách (myšlení, zvyky, chování). Mezi specifický popisný údaj můžeme zařadit i 

majetkové poměry osoby, např. zůstatek na bankovním účtu (2, s. 75). 
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3.1.2 Citlivý údaj 

Od osobních údajů bychom měli také odlišit několik dalších údajů. Tím jedním je tzv. 

citlivý údaj. V zákoně č. 101/2000sb., je definovaný jako „osobní údaj vypovídající o 

národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odboro-

vých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 

zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; cit-

livým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autenti-

zaci subjektu údajů“ (1, § 4). 

Citlivé údaje tedy můžeme chápat jako údaje o osobním, nebo profesním životem osoby. 

Tyto údaje jsou velmi důležité a musí být pečlivě chráněny, neboť v případě odcizení 

mohou dané osobě způsobit nemalé problémy (4, s. 10). 

 

3.1.3 Anonymní údaj 

Anonymní údaj je definován v zákoně o ochraně osobních údajů jako údaj, který buď 

v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo ur-

čitelnému subjektu údajů. Osobní údaje je tak možné „anonymizovat“, tedy upravit údaj 

tak, že se po zpracování stane anonymní. Jedná se o takový postup, po kterém může dojít 

až k nezvratnému rozpojení vztahu mezi hodnotou údaje a subjektem údajů. Po plné ano-

nymizaci již není možné určit subjekt údajů (2, s. 32-33). 

Anonymizace údajů je často využívána ve statistice nebo vědeckém výzkumu. Zákon o 

ochraně údajů dále stanovuje, že je možné využít osobních údajů pro vědecké účely bez 

souhlasu osoby, které údaje náleží, za podmínky, že budou údaje anonymizovány. S tímto 

jevem se často setkáme např. v lékařství, kdy je anamnéza pacienta po anonymizaci zpra-

covávána pro vědecké účely (2, s. 32-33). 
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3.2 Právní ošetření osobních údajů 

3.2.1 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

S rozvojem informačních a komunikačních technologií bylo nutné vytvořit i odpovídající 

právní systém. Právní ochranu osobních údajů zajišťuje zákon č. 101/2000 Sb. Zákon 

schválil roku 2000 Parlament České republiky a nahradil tak zákon o ochraně osobních 

údajů z roku 1992 (5). 

Zákon se vztahuje na veškeré fyzické i právnické osoby, dále na státní orgány a orgány 

územní samosprávy. Výjimkou ze zákona je zpracování osobních údajů pro bezpečnost a 

obranu České republiky a předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti nebo 

stíhání trestných činů (5). 

Byl zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) jako ústřední správní orgán se síd-

lem v Praze. Působí jednak jako dozor nad dodržováním zákonem stanovených náležitostí 

při zpracování osobních údajů a vede registr povolených zpracování osobních údajů. 

Mimo to přijímá podněty a stížnosti občanů v případě porušení zákona nebo poskytuje 

konzultace v této oblasti. V čele Úřadu stojí Předseda, kterého jmenuje prezident repub-

liky na návrh Senátu. Funkční období Předsedy je pět let. Dále na činnost Úřadu dohlíží 

7 inspektorů. (3, s. 151) 

 

3.2.2 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR 

Nejnovější nařízení schválené Evropskou unií Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

zkráceně GDPR přispěje k vyšší ochraně osobních dat občanů. Nařízení již bylo schvá-

leno Evropskou unií 27. dubna 2016. V účinnost vstoupí od 25. května 2018 (6). 

Toto právo bude vymahatelné na celém území Evropské unie a dozorové orgány člen-

ských zemí budou více propojené. Nařízení bude mít vliv na všechny, kteří přichází do 

styku s osobními údaji v zaměstnáni nebo při podnikáni. Hlavním cílem GDPR je sjed-

notit stávající zákony o ochraně osobních údajů. Kompletní právní rámec ochrany osob-

ních údajů tak bude tvořen přizpůsobeným a upraveným zákonem č.101/2000sb. o 

ochraně osobních údajů a tímto Obecným nařízením (6). 
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Obecné nařízení je v mnoha aspektech shodné s původním zněním zákona o ochraně 

osobních údajů, základní pojmy jako jsou osobní údaje, či definice pojmů subjekt, 

správce, zpracovatel, nebo zpracování zůstávají neměnné. GDPR nerozšiřuje ani svou 

působnost oproti zákonu 101/2000 Sb., avšak klade vyšší nároky při zpracování údajů 

zejména pro velké správce, kteří zpracovávají velké množství osobních údajů, např. 

banky či telekomunikační operátoři. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů vznikají 

při zpracování osobních údajů tyto nové povinnosti (7): 

• povinnost vést záznamy o činnostech zpracování údajů 

• posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) (posoudí správce před za-

čátkem zpracování v případě rizika) 

• předchozí konzultace (s ÚOOÚ v případě rizika) 

• ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu 

osobních údajů 

• oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů 

• ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů 

 

 

GDPR nahrazuje oznamovací povinnost ze zákona 101/2000 Sb., a to nově povinnost 

správců, nebo zpracovatelů osobních údajů vést záznamy o činnostech zpracování a na 

vyžádání je předkládat dozorovému orgánu. Tyto záznamy by měly obsahovat: název a 

kontaktní údaje správce, důvod zpracování údajů, popis kategorií subjektů údajů a osob-

ních údajů, lhůtu pro odstranění údajů, popis bezpečnostních opatření při zpracovávání. 

Nejedná se o záznamy z každodenní činnosti s osobními údaji, ale o obecné záznamy 

zpracování, které provádí správce, nebo zpracovatel (8, s. 31). 

 

V obecném nařízení jsou také uvedeny výjimky z této povinnosti, a to, pokud firma za-

městnává méně než 250 osob. Jestliže ale firma zpracovává velké množství dat, nebo 

provádí jejich zpracování, kde hrozí vysoké riziko jejich úniku či zneužití, tak je tato 

povinnost nezbytná (8, s. 31). 
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Novou změnou v obecném nařízení je také povinnost posouzení vlivu na ochranu osob-

ních údajů (DPIA). To provádí správce v případě rizika pro práva a svobod fyzických 

osob ještě před zahájením zpracování. Tato povinnost je nutná v těchto případech (8, s. 

30): 

• Systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických 

osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování a na 

němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu s fyzickým osobám 

právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad 

• rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo 

osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvede-

ných v článku 10 

• rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů (např. nemoc-

nice)  

Pojem automatizované zpracování v obecném nařízení definován není. Jedná se však o 

zpracování formou výpočetní techniky, tedy bez lidského zásahu. K tomu se váže pojem 

profilování, což je forma automatizovaného zpracování (nejen) osobních údajů, které 

správce využívá k vytvoření profilu a jeho zařazení do kategorie. Profilování se používá 

zejména v marketingu. Na základě profilování se ukládají informace o zákazníkovi, které 

následně firma může použít pro cílenou reklamu (8, s. 32). 

 

Dle skupiny WP29 je vhodné posoudit vliv na ochranu osobních údajů u zranitelných 

subjektů. Do této kategorie můžeme zařadit například děti, zaměstnance, či jiné zranitelné 

osoby (starší osoby, pacienti, duševně nemocné, aj.), které nemusí být schopni vědomě 

dát souhlas (nebo nesouhlas) se zpracováním údajů (9). 

 

Další významnou změnou v GDPR je povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení 

osobních údajů subjektu údajů. Toto ohlašování je povinné hlásit subjektu údajů ale i 

dozorovému orgánu, pokud určitý případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a 

svobody fyzických osob. Správce je tedy povinen ohlásit incident do 72 hodin od zjištění. 

Pokud správce do této doby nestihne incident ohlásit, je potřeba uvést i důvody zpoždění 

(8, s. 41-42). 
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Povinnost správce jmenovat Pověřence osobních údajů (DPO – Data Protection Officer) 

nastává v případech pokud (8, s. 41-42): 

• zpracování provádí orgán veřejné moci či jiný veřejný subjekt (s výjimkou soudů) 

• hlavní činnost správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které 

kvůli své povaze, svému rozsahu, nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné 

a systematické monitorování subjektu údajů 

• hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování 

zvláštních kategorií údajů dle článku 9 nebo zpracování osobních údajů týkajících 

se rozsudku v trestních věcech a trestných činů dle článku 10 

 

GDPR ale doporučuje jmenovat pověřence v každé firmě, která uchovává velké množství 

osobních údajů. Úkolem pověřence ve firmě je chránit osobní údaje subjektů (zákazníků, 

zaměstnanců, aj.). Pověřenec poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpraco-

vatelům. Zároveň dohlíží na to, aby správce či zpracovatel postupoval při zpracování 

údajů v souladu se zákonem. Pokud je třeba, pověřenec ve firmě zvyšuje povědomí o 

problematice GDPR prostřednictvím školení (8, s. 41-42). 

 

3.2.3 Správce, zpracovatel a subjekt údajů 

Pro pochopení zákona je potřeba vysvětlit, kdo je správce, kdo zpracovatel a kdo subjekt 

osobních údajů a jaké jsou jejich povinnosti. 

Pojem správce definuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů jako „fyzickou nebo 

právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který sám nebo spo-

lečně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a pro-

středky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit 

dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení (10). 

Správce musí pro zpracování údajů obdržet souhlas subjektu a dále údaje zpracovávat a 

shromažďovat korektním, zákonným a transparentním způsobem. Správce musí defino-

vat určitý a legitimní účel a údaje shromažďovat jen po dobu nezbytně nutnou k jeho 
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naplnění. Výjimku představují osobní údaje zpracovávané za účelem vědecké či histo-

rické archivace ve veřejném zájmu. Podle zásady „minimalizace údajů“ si správce vyžádá 

jen množství údajů nezbytně nutných k naplnění účelu. Důležitou povinností správce je 

zajistit zabezpečení osobních údajů pomocí vhodných technických nebo organizačních 

opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, 

zničením nebo poškozením (10). 

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura 

nebo jiná pověřená osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatel se za-

vazuje k tomu, že bude údaje zpracovávat pouze v takovém rozsahu a takovým způso-

bem, jaký stanoví správce. Vztahuje se na něj, stejně jako na správce, zákonná povinnost 

mlčenlivosti. Zpracovatel je povinen informovat správce při jakékoli změně postupu při 

zpracovávání údajů a bez jeho souhlasu nesmí údaje třetí osobě předat. Po dokončení 

zpracování údaje buď smaže nebo je předá správci a vymaže existující kopie (10). 

Subjekt údajů představuje identifikovatelnou fyzickou osobu, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační 

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 

fyzické osoby. Subjekt musí vždy dát souhlas ke zpracování údajů a může kdykoli vznést 

námitku proti zpracování a tím zpracování ukončit. Mezi další práva subjektu patří (10): 

• Právo na přístup k osobním údajům 

• Právo být informován 

• Právo na opravu (doplnění) 

• Právo na výmaz (být zapomenut) 

• Právo na omezeni zpracování 

• Právo na přenositelnost údajů 

• Právo na stížnost 

• Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování) 
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3.2.4 Zpracování osobních údajů  

V zákoně 101/2000 Sb.  je pojem zpracování osobních údajů definováno jako „jakákoliv 

operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s 

osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních 

údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, 

úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 

uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.“ (1, § 4) 

Při zpracování údajů musí správce dodržet několik zásad, za které odpovídá, a musí být 

schopen toto dodržení souladu doložit. Zpracovávané údaje musí být (10): 

• ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním 

způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“); 

• shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být 

dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpraco-

vání pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického 

výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za nesluči-

telné s původními účely („účelové omezení“); 

• přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který 

jsou zpracovávány („minimalizace údajů“); 

• přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opat-

ření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se 

zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“); 

• uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je 

nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší 

dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, 

pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 

89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních 

opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu 

údajů („omezení uložení“); 

• zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, 

včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření 
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před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zniče-

ním nebo poškozením („integrita a důvěrnost“) 

Zpracování údajů je zákonné, pokud subjekt udělil souhlas se zpracováním svých osob-

ních údajů nebo v jiných specifických situacích (zpracování je nezbytné pro veřejný zá-

jem nebo splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro plnění právní 

povinnosti, která se vztahuje na správce). (10) 

 

3.2.5 Zabezpečení osobních údajů 

Zabezpečení osobních údajů je jednou ze základních podmínek pro zpracovávání osob-

ních údajů. Správce a zpracovatel jsou tedy povinni přijmout taková bezpečnostní opat-

ření, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů, a to jak před úmyslným jednáním, tak i 

nedbalostí nebo působením přírodních katastrof. Tato povinnost platí i po ukončení zpra-

cování osobních údajů a v ZOOÚ (zákon o ochraně osobních údajů) není omezena žád-

nou časovou hranicí, tudíž je zapotřebí chránit data po celou dobu, po kterou je mají ve 

své dispozici (10). 

Správce a zpracovatel je povinen posoudit hrozící rizika, podle toho vybrat vhodnou úro-

veň zabezpečení osobních údajů a případně přistoupit k následujícím opatřením (10): 

• Pseudonymizace a šifrování osobních údajů 

• Zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb 

zpracování 

• Obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či 

technických incidentů 

• Pravidelně testovat, posuzovat a hodnotit účinnost zavedených technických a or-

ganizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování 

„Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje 

zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neopráv-

něné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, 

nebo neoprávněný přístup k nim.“ (11, čl. 32) 
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Pseudonymizace je proces skrytí identity. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů, 

které nejsou přiděleny konkrétnímu subjektu údajů. V případě Pseudonymizace se na-

hradí osobní údaje subjektů nějakým bezvýznamovým identifikátorem. Tento identifiká-

tor je pak oddělený od konkrétních osobních údajů. Spojením identifikátoru s danými 

údaji je pak možné získat konkrétní osobní údaje dané osoby (12). 

 

3.2.6 Monitorování 

V současné době se stále více diskutuje o monitorování osob, které je úzce spjato s ochra-

nou osobních údajů a jelikož dochází k jejich zpracování, tak se musí dodržovat určitá 

pravidla. Pod pojmem monitorování si můžeme představit systémy, které nahrávají čin-

nost osob. Mezi tyto systémy můžeme zařadit: kamerové systémy, docházkový systém, 

nebo GPS, zabudované v automobilu. Při zavedení některého z těchto systému se správce 

dostává do problematiky ochrany osobních údajů, neboť dochází k jejich zpracování. 

K tomuto zpracování musí mít správce právní důvod (13, s. 201). 

Na monitorování bez pořizování záznamu se zákon č. 101/2000 Sb. nevztahuje, protože 

se nejedná o zpracování osobních údajů. Při monitorování osob s pořizováním záznamu 

již získáváme a uchováváme jejich osobní údaje, a proto si musíme dát pozor, abychom 

nepřekročili zákon a tím soukromí těchto osob (13, s. 201). 

Pokud monitorujeme osoby s pořizováním záznamu, je správce povinen (13, s. 202):  

• Označit sledovaný prostor 

• Stanovit právní důvod (účel) 

• Uchovávat záznam jen po dobu nezbytně nutnou 

Účelem monitorování nesmí být v žádném případě sledování pracovního výkonu jednot-

livých zaměstnanců. Stejně tak správce nesmí umístit kamery tam, kde by hrubě porušil 

soukromí osob (sociální zařízení, šatny apod.) (13, s. 202). 

Správce naopak může monitorovat prostory, kde musí zajistit bezpečnost při výkonu 

práce. Vedoucí pracovníci mají dokonce povinnost monitorovat prostory, pokud toto mo-

nitorování slouží jako opatření k ochraně majetku zaměstnavatele (13, s. 202). 
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3.2.7 Marketing 

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se budou změny týkat také marke-

tingu. V případě zasílání reklamních sdělení prostřednictvím e-mailu je dle doporučení 

WP29 vhodné používat tzv. dvojité ověření (double opt-in). Tato metoda dvojího ověření 

funguje tak, že při souhlasu subjektu o zasílání reklamního sdělení a vyplnění e-mailu, 

systém zašle na daný e-mail potvrzovací odkaz a až teprve po kliknutí uživatele na odkaz, 

bude zákazník přidán do databáze (14). 

 

3.3 Osobní údaje v ICT 

3.3.1 Informační systém 

Data a informace se čím dál tím více uchovávají a sdílejí prostřednictvím informačních 

systémů (IS). Existuje řada definic pro pojem informační sytém, ale žádní z nich není 

přesná, neboť každý, kdo vytváří IS používá různé terminologie. Použiji tedy jednu z de-

finic. „Informační systém jako identifikovatelný funkční celek, zabezpečující cílevědomé 

a systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací. In-

formační systém integruje informační základnu (data), technické a programové vybavení, 

finanční prostředky a procedury (procesy, předpisová základna, manuály) a pracovníky 

(správci, uživatelé)“ (15, s. 6). Schéma informačního systému zachycuje obrázek č. 2. 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle (5) 

 

3.3.2 Data a informace 

Pro pojmy data a informace bylo vytvořeno několik definic a neexistuje žádná, která by 

byla jednoznačná. Pro pochopení problematiky GDPR je třeba vysvětlit, co tedy data a 

informace jsou. Data můžeme chápat jako zdroj, ze kterých se při zpracování stávají in-

formace. Data mohou být ve formě textu, obrázků, zvuků, či zdrojového kódu. Po zpra-

cování dat získáme tedy informace, které jsou již srozumitelné pro lidi. Mají tedy pro ně 

nějaký smysl. Je nutné podotknout, že informace jsou nejdůležitější aktiva informačního 

systému. (15, s. 6) 

 

3.3.3 Cookies 

Důležitým pojmem při práci s osobními údaji v ICT jsou soubory cookies. Jedná se o 

malé množství dat, které server posílá do počítače uživatele webových stránek, a při opa-

Obrázek č. 2: Informační systém 
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kované návštěvě je naopak prohlížeč pošle serveru zpět. Server je tak schopen identifiko-

vat uživatele a získat o něm určité informace. Údaje o uživatele a stránky, které navštívil, 

mohou sloužit serveru k vytvoření nevyžádané cílené reklamy (16, s. 113). 

Rozlišujeme dočasné a trvalé soubory cookies. Trvalé soubory cookies jsou uložené v po-

čítači i po zavření webového prohlížeče. Dočasné soubory cookies existují pouze během 

aktuální relace a po zavření prohlížeče jsou odstraněny (16, s. 113). 

Cookies dle zákona nepovažujeme za osobní údaje, avšak pokud podle nich lze identifi-

kovat konkrétní fyzickou osobu, tedy pokud je daný subjekt profilován, potřebujeme sou-

hlas dotyčné osoby. Subjekt má také právo nebýt do profilování vůbec zařazen, pokud k 

němu nedá souhlas, musí být okamžitě vyřazen (16, s. 113). 

 

3.4 Kybernetická bezpečnost 

V současné době je většina dat již v digitální podobě. Díky tomu se stala kybernetická 

bezpečnost nedílnou součástí ochrany osobních údajů. Je potřeba klást větší důraz na bez-

pečnost systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Vedle zákona 101/2000Sb. a 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů existují mezinárodní normy upravující cit-

livé informace a poskytující tak ochranu osobních údajů v širším úhlu pohledu. Jedná se 

o bezpečnostní normu ISO/IEC 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací a 

normu ISO/IEC 27002 Soubor postupů pro řízení bezpečnosti informací. Normy na sebe 

navazují a poskytují firmě konkrétní postup, jak nejlépe ochránit citlivá data. Vydává je 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická ko-

mise) (8, s. 195). 

 

3.4.1 ČSN ISO/IEC 27001 

Norma ISO/IEC 27001 má za cíl poskytnout organizaci komplexní pohled na systém ma-

nagmentu bezpečnosti informací (Information Security Management Systém nebo ISMS) 

a provést adekvátní opatření. Norma klade důraz na zabezpečení tří základních poža-

davků, které jsou (17):  
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• Důvěrnost 

• Integrita 

• Dostupnost 

Při správném zabezpečení těchto požadavků u všech zainteresovaných stran (zaměst-

nanci, zákazníci, obchodní partneři) umožní zvýšit důvěru při výměně informací (17). 

Pomocí modelu PDCA (plan-do-check-act), který je zobrazen na obrázku č. 3, se snaží 

zlepšovat systém řízení informační bezpečnosti ve společnosti. Tento model se může po-

užít na veškeré procesy ISMS (17). 

• Plánování – Vytvoření politiky, plánů, cílů a procesů souvisejících ke zlepšování 

bezpečnosti informací 

• Dělej – Zavedení a využívání bezpečnostní politiky, řízení a procesů 

• Kontroluj – Ověření všech procesů vůči bezpečnostní politice 

• Jednej – Zavedení preventivních či nápravných opatření (17) 

 

 

Obrázek č. 3: Model PDCA 

Zdroj: 17 
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Jde o model, který ukazuje jak na postupné zlepšování procesů a systému řízení bezpeč-

nosti informací v organizaci (17). 

 

3.4.2 ČSN ISO/IEC 27002  

Pomocí normy ISO/IEC 27002 můžeme stanovit bezpečnostní požadavky na základě tří 

hlavních zdrojů (18): 

• Hodnocení rizik 

• Požadavky zákonů 

• Konkrétní principy, cíle a požadavky na zpracování informací  

Při hodnocení rizik musíme brát v potaz veškerá aktiva (cokoliv co má pro firmu nějakou 

hodnotu) (18). 

Vývoj hrozeb a rizik neustále analyzuje příslušný tým starající se o bezpečnost firmy. 

Stanoví se také míra rizika, tedy číselné zhodnocení dopadu rizika na stav firmy. Analýza 

rizik a míry rizika se musí provádět opakovaně, protože se může vyskytnout nová hrozba. 

Nejčastějšími hrozbami, které mohou postihnout informační systém, jsou (15): 

• infiltrace neoprávněné osoby do IS, nepovolené užití aplikace, 

• porucha počítače (serveru, pracovní stanice), hardwarového zařízení, 

• porucha síťových služeb 

• porucha softwaru 

• chyba uživatele IS 

• nedostatek pracovníků (např. z důvodu epidemie) 

• výpadek dodávky elektřiny 

• krádež 

Norma ISO/IEC 27002 rovněž uvádí bezpečnostní opatření k možným hrozbám a popi-

suje pokyny k jejich implementaci. Zabývá se hlavně technickými a organizačními zajiš-

tění. Příklady takových témat jsou (18): 

• fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí 
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• řízení přístupu 

• zálohování 

• přenos informací 

• kryptografická opatření 

• bezpečnost komunikací 

• soukromí a ochrana osobních údajů 

• dodavatelské vztahy 

• a další 

Při zavedení těchto technických a organizačních opatření se zvýší nejen bezpečnost in-

formací, ale dojde také ke zvýšení důvěrnosti všech subjektů. (18) 

 

3.4.3 Pracovní skupina WP29 

Kromě bezpečnostních norem ISO/IEC 27000 existuje také pracovní skupina WP29, 

která vydává doporučení k implementaci GDPR. Skládá se z vedoucích zástupců dozo-

rových úřadů členských zemí Evropské unie. Stanoviska, která vydává, obsahují pokyny 

pro správce a zpracovatele. Poté, co Obecné nařízení vstoupí v platnost, se skupina WP29 

stane Evropským sborem pro ochranu osobních údajů. Jeho dalším úkolem bude dohlížet 

na jednotlivé uplatňování GDPR a vydávat k němu pokyny a doporučení. (13, s. 44-45) 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části práce popíšu vlastní návrh řešení pro firmu založený na teoretických výcho-

discích a analýze současného stavu. Navrhnu postup při implementaci GDPR a kroky ke 

zlepšení ochrany údajů ve firmě. Na konci kapitoly tento návrh ekonomicky zhodnotím. 

 

4.1 Právní opatření – implementace GDPR 

Možných postupů implementace GDPR do dané firmy je mnoho. Firma může tímto úko-

lem pověřit nějakou specializovanou agenturu, nebo může provést implementaci vlast-

ními silami. V případě druhé možnosti by měla firma postupovat takto: 

1. Určení pracovníka (tedy kdo bude GDPR řešit) 

2. Analýza dat (osobní údaje a jejich zpracování) 

3. Analýza rizik a bezpečnosti 

4. Právní dopady 

5. Smlouvy 

Firma by měla dodržet pořadí jednotlivých kroků a neměla by žádný z nich vynechat, aby 

normu vhodně začlenila do chodu firmy. 

Při implementaci GDPR by firma měla nejprve určit osobu nebo nejlépe tým, který bude 

nové povinnosti dle Obecného nařízení řešit. Nejlepší volbou by bylo, kdyby tento úkol 

řešil provozní ředitel, neboť má veškeré povědomí o chodu firmy. Jeho pravou rukou by 

mělo být IT oddělení, které má na starosti veškerou výpočetní techniku a spravuje veškeré 

systémy zpracovávající nejen osobní údaje. 

V další fázi by se měla provést analýza osobních údajů všech subjektů. Tuto analýzu po-

pisuji jako audit dat v kapitole 4.1.4.  

Ve třetí fázi by se měla provést analýza bezpečnosti, která poukáže na slabá místa a 

možná rizika. 
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Poté by si firma měla prostudovat nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a pro-

vést veškeré její povinnosti. 

V poslední řadě je potřeba zajistit nové smlouvy. Doporučuji osobní konzultaci nejlépe 

s právníkem, který tyto smlouvy následně sepíše. 

 

4.1.1 Doporučené dokumenty 

V případě, že by pro firmu prováděl některé činnosti s osobními údaji zpracovatel, je po-

třeba toto zpracování podložit náležitou smlouvou. Zároveň doporučuji, aby správce vy-

bíral pouze důvěryhodné zpracovatele, kteří nejen plní právní povinnosti na ochranu 

osobních údajů, ale také dávají dostatečnou záruku podobě technických a organizačních 

opatření. V neposlední řadě doporučuji sledovat a řídit se pokyny vydané skupinou 

WP29. 

 

4.1.2 Pověřenec osobních údajů 

Dle obecného nařízení firma není povinna jmenovat pověřence osobních údajů, neboť 

společnost neprovádí druhy zpracování uvedené v článku 37 odst. 1 obecného nařízení.  

 

4.1.3 Posouzení vlivu 

Na firmu nespadá povinnost vést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, neboť spo-

lečnost neprovádí druhy zpracování, které by mělo za následek vysoké riziko pro práva a 

svobody fyzických osob. Přesto doporučuji provést alespoň analýzu rizik a hrozeb, která 

slouží nejen k ochraně osobních údajů, ale i k lepšímu celkovému zabezpečení firmy. 

Postup při analýze rizik a hrozeb by měl být následovný: 

• Identifikace aktiv 

• Klasifikace a hodnocení aktiv 

• Identifikace hrozeb 
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• Vyhotovení matice zranitelnosti 

• Vyhotovení matice rizik 

Při identifikaci aktiv se musí brát na vědomí veškerý majetek firmy, který zahrnuje data. 

Následně se veškerá aktiva ohodnotí podle klasifikační stupnice od 1 do 5 podle stupně 

rizika v důsledku porušení dostupnosti, důvěrnosti a integrity určitého aktiva. Výsledná 

hodnota (váha) je pak jejich aritmetický průměr.  

Další postup spočívá v analýze hrozeb a jejich identifikaci a stanovení pravděpodobnosti 

(stupnice 1 až 5) s jakou tyto hrozby mohou nastat. 

Výsledné hodnoty identifikovatelných aktiv a hrozeb se promítnou do matice zranitel-

nosti, ve které se uvádí zranitelnost daného aktiva vůči dané hrozbě. 

V poslední části se pak vyhotoví matice rizik, které ukáže slabá místa. 

Analýzu rizik a hrozeb doporučuji provádět alespoň jednou ročně. 

 

4.1.4 Vedení záznamu o činnostech zpracování 

Na firmu se nevztahuje povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, 

neboť zaměstnává méně než 250 osob a zpracování údajů, které provádí, nepředstavuje 

riziko pro práva a svobody subjektů údajů. Přesto navrhuji, aby vedení záznamu o čin-

nostech firma zavedla. Jedná se v podstatě o procesní audit. Vytvoří se dokument v excelu 

s následujícími atributy: 

• Subjekt údajů – ke komu se osobní údaje vztahují, tedy zaměstnanci, zákazníci a 

obchodní partneři 

• Podkategorie subjektů – vztahuje se k subjektům údajů (např. uchazeči o zaměst-

nání) 

• Druh osobních údajů  

• Kde se osobní údaje nachází – archiv, IS, přenosná média 

• Kdo k nim má přístup  

• Odpovědná osoba/oddělení 
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• Jak jsou data (údaje) chráněna 

• Účel zpracování – proč zpracováváme tyto osobní údaje 

• Právní důvod – zákonný titul 

Prostřednictvím tohoto dokumentu tak bude mít správce přehled o veškerých osobních 

údajích a jejích tocích. 

 

4.1.5 Informování subjektů 

Informovanost subjektů je jednou z povinností správce a zároveň jedno z práv subjektů.  

Správce je povinen informovat subjekt o zpracování jeho údajů. Tyto informace by měly 

být stručné, jasné a snadno dostupné. Navrhuji, aby se v e-shopu, kde se zákazník přihla-

šuje, založila nová sekce, kde budou umístěny potřebné dokumenty. Veškeré tyto infor-

mace o zpracování musí být napsány jasným a srozumitelným jazykem. Bylo by vhodné, 

aby byly dokumenty napsány více jazyky (česky, anglicky, aj.). Po přihlášení se zákazník 

dostane do svého účtu a kdykoliv si tak může znovu přečíst informace o zpracování osob-

ních údajů dle obecného nařízení, se kterými souhlasil při registraci. 

 

4.1.6 Získávání a evidence souhlasů 

Dle GDPR musí dát subjekt údajů jednoznačný souhlas, který je vyjádřený svobodně a 

konkrétně. Proto je třeba provést změny. Osobní údaje vkládá zákazník pouze do e-shopu. 

V případě koupě zboží v kamenné prodejně nejsou vyžadovány osobní údaje. Navrhuji 

tedy, aby v případě registrace nebylo předem zaškrtnuté žádné políčko potvrzující sou-

hlas. Zákazník musí sám aktivně zaškrtnout políčko, kde souhlasí se zpracováním osob-

ních údajů. Toto políčko musí být samostatně, nesmí být spojené například s obchodními 

podmínkami.  Totéž platí se soubory cookies, nebo zasílání reklamního sdělení. Tato po-

líčka se souhlasem musí být oddělená. V případě jejich zpracování je potřeba, aby dal 

každý uživatel souhlas sám.  

Veškeré tyto souhlasy je třeba také evidovat, aby firma mohla doložit, že daná osoba 

udělila souhlas se zpracováním osobních údajů v danou dobu. Navrhuji, aby se veškeré 
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souhlasy ukládaly do databáze, nejlépe do oddělené entity (pro přehlednost) s atributy id 

zákazníka a čas udělení souhlasu (registrace). Doporučují ukládat také jednotlivé stavy 

těchto souhlasů, tedy například pokud si zákazník už dále nepřeje dostávat reklamní sdě-

lení a v e-shopu odškrtne políčko. Je to opatření proti případným konfliktům. 

 

4.1.7 Požadavky subjektů 

Jak již bylo řečeno v kapitole č. 2.2.2, subjekt údajů má svá práva, která je potřeba re-

spektovat. Právo informovanost subjektů jsem zmínil v kapitole 4.1.5. Nyní se podívám 

na zbylá práva.  Zde je potřeba upravit e-shop tak, aby byly splněny požadavky subjektů.  

V prvé řadě doporučuji dodat políčko při registraci, kde zákazník může dát souhlas o 

shromažďování jeho údajů, aby se tak v případě nové objednávky údaje doplňovaly au-

tomaticky. Pokud toto pole zákazník nezatrhne, nesmí být údaje shromažďovány a zákaz-

ník tak při nové objednávce musí vyplnit údaje znovu. 

Dále je potřeba, aby zákazník při přihlášení se do e-shopu viděl veškeré své údaje, které 

zadal při registraci, nebo při vytvoření objednávky. Doporučuji, aby zákazníkovi bylo 

umožněno vidět také veškeré své objednávky (i staré) včetně rozkliknutí detailů.  

Zároveň je nutné poskytnout zákazníkovi právo na úpravu údajů. V tomto případě dopo-

ručuji možnost úpravy pouze doručovací adresy, fotografie (avatar) a telefonního čísla. 

Údaje jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa bude možná na vyžádání u administrá-

tora e-shopu. Pokud tedy bude chtít zákazník změnit tyto údaje, musí napsat administrá-

torovi e-mail, že chce tyto údaje změnit. E-mailová adresa musí zůstat ta, která je vázána 

k jeho účtu.  

V případě, že zákazník požádá o odstranění z databáze ještě před tím, než by byl systé-

mem automaticky vymazán, pokud nebude jeho účet aktivní více jak 365 dní, musí splnit 

jednu podmínku, a to nemít žádnou objednávku aktivní. Až po splnění této podmínky si 

bude moct sám odstranit svůj účet v systému. Pro odstranění účtu v případě nesplnění 

podmínky, bude muset zákazník kontaktovat administrátora e-shopu pomocí mailu. Kon-

takt na administrátora by měl být snadno dostupný (umístěný na vhodném místě na 
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webu). Následně administrátor zkontroluje, zda se danému zákazníkovi nezpracovává ně-

jaká objednávka, a v případě splnění této podmínky vymaže zákazníkův účet. 

 

4.1.8 Reklamní sdělení 

Bude potřeba změnit proces v zasílání reklamního sdělení daným subjektům. Doporučuji 

se řídit návrhem WP29, která výslovně doporučuje k získáním souhlasů o odměru ne-

wsletteru používat metodu double opt-in. Touto metodou je možno ověřit zda, je zadaný 

e-mail platný a patří dotyčné osobě, která dala souhlas o zasílání reklamního sdělení. 

 

4.2 Technická opatření 

Pro veškerá technická opatření bude vydaná také směrnice, která poskytne zaměstnancům 

manuál pro správný postup při manipulaci s výpočetní technikou k vykonávání jejich 

práce. Při technických a organizačních opatřeních se doporučuji řídit normami ISO 

27000, konkrétně modelem PDCA, kde se budou neustále kontrolovat a navrhovat lepší 

zabezpečení. 

 

4.2.1 Zálohování dat  

Pro případ ztráty či poškození, budou veškerá data včetně bitové kopie operačního sys-

tému pravidelně zálohována. Všechny zálohy se budou pravidelně kontrolovat, aby ne-

byly poškozeny. Doporučuji, aby se databáze zálohovala jako doposud, tedy každý den 

v ranních hodinách. Bitovou kopii operačního systému doporučuji zálohovat na každém 

počítači či notebooku jednou měsíčně. Dále navrhuji, aby zálohy byly umístěny na pře-

nosná média, která budou uložena v jiné místnosti, než kde je server. Dnes již existují 

média s funkcí šifrování dat, proto by bylo vhodné koupit média s touto funkcí a mít data 

zašifrována. Nebo lze šifrovat pomocí programů a nástrojů, kterých je na trhu celá řada.  

Doporučuji šifrovat pomocí softwaru VeraCrypt, který umožňuje chránit nejen jednotlivé 
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soubory, ale i kompletní přenosné médium (flashdisk). Jedná se o freeware, tudíž je k dis-

pozici zcela zdarma. 

 

4.2.2 Fyzická bezpečnost 

Navrhuji, aby byl archiv s dokumenty, kde se vyskytují osobní údaje, umístěn v oddělené 

místnosti, která bude řádně zabezpečena. Přístup do této místnosti budou mít pouze 

oprávněné osoby. Doporučuji zavést vstup do místnosti pomocí terminálu, kde se zároveň 

bude vědět o každém vstupu zaměstnance. Pověřená osoba může pak pravidelně kontro-

lovat kdo a kdy byl u archivu. 

 

4.2.3 Přihlášení do systému 

Je potřeba zdokonalit přihlášení do informačního systému a zamezit tak neoprávněnému 

vniknutí cizí osoby pod účtem zaměstnance. Navrhuji nastavit automatické odhlašovaní 

ze systému v případě nečinnosti každých 15 minut. Po této době se musí zaměstnanec 

znovu do systému přihlásit pomocí svého loginu a hesla. Dále navrhuji, aby systém za-

znamenával k přihlášení uživatele jeho IP adresu a čas přihlášení. Také by bylo vhodné, 

aby systém zaznamenával počet neúspěšných přihlášení. V případě pěti po sobě jdoucích 

neúspěšných přihlášení systém zablokuje daný účet. 

 

4.2.4 Bezpečnost hesel 

Bude kladen důraz na větší sílu hesel jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zákazníků. 

Všichni zaměstnanci budou poučeni o bezpečnosti informací. Bezpečnost hesel bude také 

vydaná ve vnitřní směrnici firmy. Požadavky na sílu hesla navrhuji alespoň následovně: 

• Alespoň 8 znaků 

• Kombinace malých a velkých písmen 

• Alespoň jedno číslo 

• Alespoň jeden speciální znak 
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Každý zaměstnanec pak bude poučen, jak takové heslo vytvořit, jak často ho měnit a 

čemu se vyvarovat. 

Při vytvoření nového hesla by se měl uživatel vyvarovat: 

• Heslo s nikým nesdílet 

• Nepoužívat jedno heslo pro více přístupů 

• Neukládat hesla v přihlašovaní (e-shop, e-mail) 

• Nepoužívat stejná hesla 

Zároveň je vhodné stanovit platnost hesla a to na 1 rok. Poté si bude muset každý uživatel 

změnit heslo. 

 

4.2.5 Elektronické předávání zpráv 

Bude také kladen větší důraz na bezpečnost předávání elektronických zpráv. Zaměstnanci 

budou seznámeni s pravidly, jak zacházet s e-maily a dalšími komunikačními programy. 

V rámci školení budou zaměstnanci seznámeni s pojmy jako je spam a phishing. Školitel 

předvede, jak správně nastavit e-mailového klienta a jak odesílat bezpečně e-maily. 

 

4.2.6 Údržba zařízení 

Zařízení chápeme jako počítače, notebooky, mobilní telefony, tablety a další elektronická 

zařízení ve vlastnictví firmy. Bude zaveden přísný zákaz instalovat do těchto zařízení 

jakýkoli software, který nebude schválen vedením. Pověřená osoba (příslušník IT oddě-

lení) bude pravidelně kontrolovat veškerá zařízení, aby zjistil, zda je toto pravidlo dodr-

žováno. V případě porušení se neschválený software musí neprodleně vymazat a zaměst-

nanec bude poučen a znovu proškolen. 
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4.2.7 Sdílení dat 

V případě nutností sdílení dat, například při týmové spolupráci, doporučuji využít některá 

cloudová uložiště, která podporují šifrovaní a zajišťují tak bezpečnost dle GDPR. Vhodné 

je použít například služby Dropbox, nebo Google Docs, které jsou na nová nařízení při-

pravené. 

 

4.2.8 Audit informačního systému 

Jak již bylo zmíněno výše, IT oddělení neustále vyvíjí a zdokonaluje informační systém. 

V případě zavedení nového procesu (funkce) je třeba provést kontrolní opatření, zda pro-

ces funguje správně. Audit by měl být svěřen osobě, která má výborné technické znalosti 

a zároveň je seznámena s procesy ve firmě. Proto doporučuji tuto činnost svěřit hlavnímu 

programátorovi nebo provoznímu řediteli. 

 

4.3 Organizační opatření 

4.3.1 Zvýšení povědomí zaměstnanců 

Současná znalost zaměstnanců právní ochraně osobních údajů a informační bezpečnosti 

je velmi žalostná. Z tohoto důvodu je vhodné proškolit všechny zaměstnance (interní i 

externí). Následně toto školení bude ukončeno závěrečným testem, kde se prokáže jejich 

znalost. Zaměstnancům, kterým se nepodaří složit test na požadované úrovni, bude do-

poručeno dodatečné školení. Tento proces je vhodné opakovat jednou ročně. 

Obsah školení zaměstnanců o ochraně osobních údajů: 

a) Seznámení se základními pojmy GDPR  

b) Seznámení se změnami oproti dosavadnímu zákonu 

c) Dopad GDPR na firmu 

d) Představení podniknutých právních opatření 

e) Představení správce, zpracovatele a pověřence 
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f) Závěrečný kontrolní test 

Obsah školení zaměstnanců o bezpečnosti informací: 

a) Seznámení se základními pojmy informační bezpečnosti 

b) Seznámení zaměstnanců s jejich povinnostmi 

c) Představení vnitropodnikových směrnic 

d) Představení technických opatření 

e) Představení organizačních opatření 

f) Závěrečný kontrolní test 

 

4.3.2 Vytvoření interních směrnic 

Zde navrhuji vytvořit hned několik směrnic, a to zejména o ochraně osobních údajů a 

informační bezpečnosti. Tyto směrnice budou vnitropodnikové, tedy pouze pro zaměst-

nance a nesmí se dostat do cizích rukou. Všem zaměstnancům budou volně přístupné. 

V případě, kdy si některý zaměstnanec nebude jistý, co a jak má dělat, bude mu jako 

manuál sloužit právě daná směrnice. Všechny směrnice budou také pravidelně aktualizo-

vány. Navrhuji vytvořit tyto směrnice: 

• Směrnice o provozování výpočetní techniky 

• Směrnice o ochraně osobních údajů 

Smyslem zavedení směrnice o provozování výpočetní techniky je zavést závazná pravidla 

provozu veškeré výpočetní techniky ve firmě, pravidla pro užívání hardwaru, softwaru a 

elektronické komunikace. Tato směrnice má zajistit bezpečnost provozu výpočetní tech-

niky, zajistit jeho efektivní využití potřebné pro plnění pracovních úkolů a zamezit po-

škození či zneužití dat.  

První část směrnice bude obsahovat základní ustanovení vymezující výpočetní techniku 

a strany, kterých se směrnice bude týkat. Druhá část bude pojednávat o právech a povin-

nostech zaměstnanců k používání hardwaru. Ve třetí části budou sepsána práva a povin-

nosti zaměstnanců k zacházení se softwarem. Ve čtvrté části budou shrnuta práva a po-

vinnosti zaměstnavatele a správce IS. Poslední část uvede závěrečná ustanovení, kde bude 
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zdůrazněno, že každý zaměstnanec musí být se směrnicí seznámen a musí s ní souhlasit 

a řídit se podle ní. Také zde bude uvedeno právo zaměstnavatele a správce IS na jakoukoli 

změnu či aktualizaci směrnice. 

Směrnice o ochraně osobních údajů bude sloužit ke zvýšení povědomí zaměstnanců o 

ochraně osobních údajů ve firmě. V první části dokumentu budou vysvětleny základní 

pojmy (typy osobních údajů, nová pravidla dle GDPR, práva a povinnosti správce, zpra-

covatele a subjektu údajů). Ve druhé části bude popsáno, jak zpracovávat osobní údaje 

dle GDPR. Dále zde bude popsáno, jak postupovat při požadavcích subjektů. Také zde 

budou uvedené jednotlivé možnosti zpracování, včetně shromažďování a likvidace osob-

ních údajů. Třetí část bude sloužit technickým opatřením, kde bude popsáno, jak jsou 

osobní údaje chráněny, jak je chráněna budova, archiv, systémy zpracovávající osobní 

údaje a kdo k nim má povolen přístup, případně jak do těchto místností či systému vstu-

povat. Ve čtvrté části budou popsány organizační opatření, tedy zejména povinnosti za-

městnanců.  

 

4.3.3 Hlášení slabých míst 

Může se stát, že firma opomene (nebo nově vzniknou) některá slabá místa zabezpečení 

systému ochrany osobních údajů, ať už právní či technická. Tato slabá místa se nejlépe 

odhalí až s určitým časovým odstupem v průběhu každodenního provozu firmy. Pokud 

nalezne zaměstnanec jakoukoliv závadu nebo slabé místo ať už v informačním nebo práv-

ním systému, e-shopu, nebo v kamerovém systému, ihned tuto závadu nahlásí na vedení 

(provoznímu řediteli). Tím se celý systém zabezpečení ochrany osobních údajů bude ne-

ustále zlepšovat a přizpůsobovat se aktuálnímu stavu právních norem. 

 

4.3.4 Řízení přístupů zaměstnanců 

Ve firmě jsou uživatelské účty do informačního systému nastaveny tak, aby každý za-

městnanec měl přístupová práva pouze k takovým údajům, které jsou nezbytné nutné k 

jeho práci. Tedy například oddělení marketingu bude mít přístup pouze k zákazníkům, 
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kteří udělili marketingový souhlas. Přesto je nutná pravidelná kontrola těchto práv. Pokud 

zaměstnanec již nepotřebuje některá oprávnění, je nutné mu je odebrat. Totéž platí, když 

zaměstnanec ukončí pracovní poměr, nebo bude přesunut do jiného oddělení. K této čin-

nosti kontrolování navrhuji jmenovat některou osobu z IT oddělení. Pověřená osoba by 

každý měsíc prováděla kontrolu, zda má zaměstnanec taková práva, která potřebuje. 

 

4.3.5 Informace o monitorování 

Je potřeba zajistit informovanost osob o jejich monitorování. Tím lze docílit pomocí 

vhodné umístěných cedulí, které nebude možno přehlédnout. Na těchto cedulí bude nápis, 

který bude informovat osoby o jejich monitorovaní. Zároveň doporučuji někde poblíž 

vystavit dokument, kde bude uvede účel a důvod monitorování a kontakt na osobu, která 

má toto na starosti. Dobu ukládání záznamu doporučuji omezit na 3 dny za účelem 

ochrany majetku. Po uplynutí této doby jsou záznamy z kamer smazány. 

 

4.4 Ekonomické zhodnocení 

Při implementaci GDPR do firmy bude potřeba konzultace s právníkem, který této pro-

blematice rozumí. Při těchto konzultacích právník sepíše veškeré potřebné smlouvy. Při 

zavedení technických opatření bude potřeba dokoupit terminál, který bude zaznamenávat 

vstup do místnosti, kde se nachází archiv. Dále firma zakoupí přenosná média pro za-

městnance, na která se budou zálohovat data. Veškerá organizační a technická opatření 

včetně instalace potřebných zařízení provede IT oddělení. 
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Tabulka č. 4: Ceník 

Položka Název Počet Cena bez DPH za 1 ks/h Cena bez DPH 

Terminál Jablotron 1 9870 9 870 Kč 

Pevný disk Wd my passport 2TB 5 1900 9 500 Kč 

Flash-disk Kingston USB DTLocker 32GB 40 890 35 600 Kč 

Konzultace Kontrola dokumentů právníkem 8 1000 8 000 Kč 

   Celkem bez DPH 62 970 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Náklady vynaložené na implementaci GDPR dle tabulky č. 4 do firmy činí 62 970 Kč. 

Pokud tuto částku porovnáme s ročním obratem firmy za minulý rok, jedná se o zanedba-

telnou částku, tvoří necelé 3 setiny obratu. V porovnání s náklady, které by mohly nastat 

v případě pokuty, se tato investice jednoznačně vyplatí. 

 

4.5 Přínosy zavedení technických a organizačních opatření 

Zavedením uvedených technických a organizačních opatření firma přispěje v prvé řadě 

k lepšímu a aktuálnějšímu zabezpečení osobních údajů v souladu s nařízením GDPR. Se 

zlepšením zabezpečení osobních údajů úzce souvisí i zabezpečení majetku firmy. Přijatá 

opatření pro bezpečnost informací přispějí obecně k lepší majetkové ochraně firmy. Opat-

ření budou mít stejně tak pozitivní vliv na důvěryhodnost firmy vzhledem k obchodním 

partnerům a klientům. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vhodné řešení ochrany osobních údajů pro 

konkrétní firmu v souladu s nařízením GDPR a požadavky investora. 

Při návrhu řešení jsem vycházel z analýzy současného stavu a teoretických východisek. 

Podkladem pro analýzu mi byly zejména osobní návštěvy firmy a konzultace s vedením 

firmy a IT oddělením. 

Výsledkem mého návrhu je splnění požadavků investora implementovat do firmy GDPR 

a zároveň zvýšení informační bezpečnosti firmy. Vlastní návrh řešení byl navržen pro 

konkrétní firmu, ale je stejně tak prakticky využitelný pro jinou firmu stejného typu. 

Hlavní přínos práce vidím v aktuálnosti tématu, které se v současné době dotkne každé 

firmy, neboť každý podnikatel se ve své práci setkává s množstvím osobních údajů a bude 

muset reagovat na GDPR, které vchází v platnost. 
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