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Ochrana údajů 
 
 
 
 

Často kladené otázky 
Následující informace objasňují pojmy z oblasti ochrany osobních údajů a 
uplatňování zásad o ochraně osobních údajů. Právně závazným textem je 
nařízení (EU) 2018/1725. 

Co to jsou „osobní údaje“? 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o žijící identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). 
 
Příklady osobních údajů jsou:  

- příjmení, jméno, fotografie, osobní číslo zaměstnance, datum narození apod. 
- chování či jednání osoby: navštívené internetové stránky, metadata v dokumentu 

o autorovi či osobě, která dokument upravovala, prováděné úkoly, otevření dveří 
řízených kontrolou vstupu s registrací vstupu, odesílání elektronické pošty apod. 

- hodnocení či posouzení: záznamy o tom, jak je prováděn úkol (např. výborně, dobře, 
průměrně, špatně, nedostatečně), hodnoticí zpráva, pracovní dokumenty z auditu 
obsahující hodnocení osoby nebo funkce apod. 

- dokumentace nebo zpráva: svědectví ve správním šetření, ohlášení možného podvodu 
apod. 

Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, 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 její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity. 
 
S určitými výjimkami se zakazuje následující (viz článek 10 nařízení 2018/1725): 

- zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, které jsou vymezeny jako údaje 
vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském 
vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, 

- zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace 
fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=CS
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Co je to zpracování? 
Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji 
pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 
uspořádání, uložení, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, výmaz, zničení apod. 

Kdo je to zpracovatel? 
Pokud osobní údaje nezpracovávají samotní správci údajů, provádí to za ně zpracovatel. 
Zpracovatel musí poskytnout dostatečné záruky vhodných technických a organizačních 
bezpečnostních opatření a zajistit jejich dodržování. Zpracovatelem může být fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jednající výhradně na základě 
pokynů správce údajů. Správce údajů i zpracovatel se řídí smlouvou nebo jiným právním 
aktem, které upravují zpracování osobních údajů. 

Co je to zákonné zpracování? 
Článek 5 nařízení stanoví, že zpracování osobních údajů musí být buďto nezbytné, nebo 
k němu musí být udělen souhlas. Osobní údaje mohou být zpracovány pouze za těchto 
podmínek: 
a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu na základě 

předpisů EU nebo při výkonu veřejné moci EU; 

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje; 

c) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo 
pro přijetí opatření na žádost tohoto subjektu údajů před uzavřením smlouvy; 

d) subjekt údajů udělil souhlas (tedy jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev 
vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů); 

e) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů. 

Správce údajů zodpovídá za to, že osobní údaje se zpracovávají zákonným způsobem 
a korektně. 

Kdy se na zpracování osobních údajů vztahuje nařízení 2018/1725? 
Nařízení 2018/1725 se vztahuje na všechny případy, kdy se zpracovávají osobní údaje, které 
jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny, na zcela nebo částečně automatizované 
zpracování osobních údajů nebo na zcela nebo částečně manuální zpracování osobních údajů. 
Nezáleží na tom, kde je systém umístěn. Může být umístěn na Účetním dvoře, ale též na 
institucionální, národní, regionální, místní či dokonce „soukromé“ úrovni (v auditované 
společnosti).  

Co je to automatizované zpracování?  
Když se údaje shromažďují, vypočítávají, ničí, kopírují apod. bez lidského zásahu. Například 
soubory protokolu firewallu obsahující navštívené internetové stránky s údaji o datu, času a 
kategorii, do níž internetová stránka patří, zda byla návštěva povolena či nikoli a v případě 
řešení problémů to, zda byla návštěva úspěšná či nikoli. 
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Co je to evidence? 
Evidence je jakýkoli strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, 
ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného 
hlediska.  
Například soubor obsahující všechny žádosti o dovolenou rozčleněné podle osoby či subjektu.  

Kdo je to správce údajů a subjekt údajů? 
Správcem údajů je orgán nebo subjekt EU, generální ředitel, generální tajemník, ředitel, vyšší 
manažer nebo vykonavatel jiné funkce, kteří sami nebo společně s jinými určují účely 
a prostředky zpracování osobních údajů.  
Správci údajů na Účetním dvoře jsou členové, generální tajemník, ředitelé a vyšší manažeři. 
Pro každou operaci zpracování musí být určen správce údajů a musí o tom být předem 
uvědomen pověřenec pro ochranu osobních údajů. 
Subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány.  

Kdo je to evropský inspektor ochrany údajů a kdo jsou pověřenci pro ochranu 
osobních údajů? 
Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) (www.edps.europa.eu) je nezávislý orgán dohledu na 
evropské úrovni, který zajišťuje, aby orgány a subjekty EU dodržovaly základní práva a svobody 
fyzických osob, zejména jejich právo na ochranu soukromí. Monitoruje a zajišťuje rovněž 
uplatňování předpisů EU o ochraně osobních údajů orgány a institucemi EU a poskytuje 
orgánům a institucím a subjektům údajů poradenství ve všech otázkách, které se týkají 
zpracování osobních údajů. Z užšího seznamu kandidátů sestaveného Komisí jej na pětileté 
období jmenuje Evropský parlament a Rada.  

Správci údajů jsou povinni spolupracovat s evropským inspektorem ochrany údajů a zejména 
mu poskytovat přístup k informacím. 
Každý orgán a instituce má jednoho či více pověřenců pro ochranu osobních údajů, kteří 
nezávislým způsobem dbají o to, aby se v orgánu či instituci dodržovaly zásady ochrany 
osobních údajů. Každý pověřenec pro ochranu osobních údajů vede rejstřík záznamů o všech 
činnostech zpracování v orgánu či instituci. Pověřenci pro ochranu osobních údajů rovněž 
poskytují poradenství a předkládají doporučení v souvislosti s právy a povinnostmi. Pokud 
s sebou zpracování osobních údajů nese riziko, informují o tom evropského inspektora 
ochrany údajů (viz níže), a také odpovídají na jeho žádosti.  
Na žádost nebo z vlastního podnětu mohou vyšetřovat otázky a incidenty.  

Co jsou to zásady ochrany údajů? 
Zásady ochrany údajů stanoví základní pravidla, která musí každý správce údajů v praxi 
dodržovat a provádět, když zpracovává osobní údaje. Správce odpovídá za dodržení pravidel 
a musí být schopen toto dodržení souladu doložit („odpovědnost“). Osoby zpracovávající 
osobní údaje by si měly být vědomy některých základních zásad, podle kterých osobní údaje 
musí být: 
o ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním 

způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“), 

o zpracovávány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely („účelové omezení“), 

http://www.edps.europa.eu/
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o přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou 
zpracovávány („minimalizace údajů“), 

o přesné a v případě potřeby průběžně aktualizované („přesnost“), 

o uchovávány po dobu ne delší, než je nezbytné („omezení uložení“), 

o zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení („integrita a důvěrnost“), 

o nesmí být předány třetí osobě bez dostatečných opatření, 

o zpracovávány v souladu s právy subjektu údajů. 

Co je to hlášení („ZÁZNAM o činnostech zpracování“)? 
Hlášením správce údajů předem upozorňuje pověřence instituce pro ochranu osobních údajů 
na veškeré (manuální či elektronické) činnosti zpracování, které se týkají osobních údajů, a 
informuje jej o existenci operace zpracování a jejích hlavních charakteristikách. Správce údajů 
vyplní záznam, který dokumentuje proces, koho se týká a jak se shromáždění a zpracování 
provádí, jak jsou zaručena práva dotčených osob, vyhodnocení rizika procesu, přijatá 
bezpečnostní opatření a výsledky hodnocení provedeného pověřencem pro ochranu osobních 
údajů. 

Co je to rejstřík záznamů o zpracování “? 
Podle článku 31 nařízení je každý správce údajů povinen vést záznamy o všech operacích 
zpracování údajů, za něž nese odpovědnost. Aby EÚD nemusel vést několik rejstříků, odpovídá 
pověřenec pro ochranu osobních údajů za vedení centrálního rejstříku záznamů o zpracování 
údajů, které EÚD provádí. Rejstřík je založen na záznamech předložených pověřenci pro 
ochranu osobních údajů a je veřejně přístupný na internetové stránce EÚD a intranetu pod 
označením „Access Register“ na stránkách pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Na koho se mám obrátit s žádostí o informace o dané operaci zpracování údajů? 
Nejlépe je o okolnostech operací zpracování údajů provedených v rámci jeho zodpovědnosti 
informován správce údajů. Doporučujeme proto, abyste se nejprve obrátili na správce údajů 
zodpovědného za příslušnou operaci zpracování údajů, který je povinen zajistit, aby subjekty 
údajů mohly účinně vykonávat svá práva, a který by vám měl požadované informace 
poskytnout. S žádostí o pomoc se můžete obrátit také na pověřence pro ochranu osobních 
údajů a požádat jej, aby prošetřil záležitosti a případy přímo související s jeho úkoly (viz též 
„Legislativa“).  

Jak určím správce údajů? 
Správci údajů jsou obvykle členové zodpovědní za audit nebo vedoucí správního subjektu, 
který operaci zpracování údajů provádí. Správce údajů se nejsnáze určí pomocí rejstříku, 
protože v něm jsou uvedeny funkce nebo označení správce údajů každé operace zpracování 
údajů. Pokud by vyvstaly obtíže, na příslušného správce údajů vás může odkázat pověřenec 
pro ochranu osobních údajů, který může také zjistit potřebné informace. 
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Jaká mám jako subjekt údajů práva? 
Subjekty údajů mají především právo být informováni o existenci operace zpracování údajů, 
která se jich týká, a o jejích hlavních charakteristikách. Subjekty údajů mají také právo na 
sdělení osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, a právo požadovat po správci údajů 
opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu. 
Za určitých okolností mohou subjekty údajů uplatnit také konkrétnější práva, například 
požadovat po správci údajů blokování či vymazání údajů. 

Některá práva mohou být z velmi specifických důvodů, jako je prevence, vyšetřování a 
odhalování možného podvodu, omezena. Práva, která lze omezit, také podléhají omezením, 
například právo být informován, že bylo zahájeno vyšetřování proti jedné či více osobám, 
s cílem uchovat dokumenty a informace a jiné položky pro využití jako důkazy při vyšetřování. 
Úplný seznam důvodů omezení a práva, která lze omezit, jsou uvedeny v článku 25 nařízení. 
Které důvody byly určeny a která práva byla pro který proces zachována, stanoví rozhodnutí 
Účetního dvora č. 42/2021. 

S dalšími otázkami o zpracování osobních údajů v EÚD se můžete obrátit na pověřence pro 
ochranu osobních údajů na čísle +352 4398 47777, elektronickou poštou na adrese  
ECA-Data-Protection@eca.europa.eu nebo na adrese 

Evropský účetní dvůr 
pověřenec pro ochranu osobních údajů 
12 rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Lucemburk 

Co je to „prohlášení o ochraně osobních údajů“? 
Jedná se o informační sdělení, v němž se vysvětluje zpracování osobních údajů osobám, od 
nichž Účetní dvůr shromáždí osobní údaje přímo nebo jejichž osobní údaje obdržel (shromáždil 
nepřímo) k dalšímu zpracování, například uživatelům internetových stránek.  

Proč je „prohlášení o ochraně osobních údajů“ zapotřebí? 
Je zapotřebí proto, aby byly dotčené osoby informovány o zpracování svých osobních údajů a 
o svých právech v souvislosti s ním. I když je například průzkum prováděn anonymně (obvykle 
pouze adresa elektronické pošty účastníků, aby bylo možné je pozvat k účasti v průzkumu), je 
prohlášení o ochraně osobních údajů nutné, aby byli účastníci informováni o kontaktních 
údajích správce údajů, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora 
ochrany údajů, době uchovávání údajů, od koho byly jejich údaje získány apod. 

Jsem úspěšným uchazečem / úspěšnou uchazečkou ve výběrovém řízení. Mám 
právo nebýt uveden(-a) na veřejně dostupném rezervním seznamu? 
Ano, stačí zaslat úřadu EPSO zprávu elektronickou poštou a požádat jej o odstranění z veřejně 
dostupného rezervního seznamu před jeho zveřejněním. 
Pořádá-li výběrové řízení EÚD, můžete rovněž požádat personální oddělení, aby vaše jméno 
nebylo ve veřejně dostupném seznamu uvedeno. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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Existuje vyhledávač chránící soukromí, který můžu používat? 
Ano, existuje jich několik, například Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com nebo 
searX.me. Můžete si jej nastavit jako výchozí prohlížeč nebo pro usnadnění přístupu přidat do 
„oblíbených“! 

 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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