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Vážení uživatelé našich informačních systémů, 

 

pro všechny naše uživatele jsme připravili nové číslo našeho nepravidelného magazínu věnovaného 

tématice ochrany osobních údajů podle GDPR. Načerpali jsme další poznatky, které si myslíme, že budou 

pro Vás přínosné. 

V řadě případů čerpáme přímo z informací uvolněných Úřadem pro ochranu osobních údajů doplněných o 

naše poznámky. 

Věříme, že pro Vás informace, které získáte díky našemu dalšímu magazínu, budou užitečné při lepším 

zajištění procesů v ochraně osobních údajů ve Vaší organizaci podle GDPR. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Bc. Dana Peremská 

 pracovník zákaznické podpory 

 

  

Přejeme  

Vám příjemné 

čtení 
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POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ 

k ochraně a správě osobních údajů fyzických osob 
Neustále získáváme nové informace a poznatky ohledně problematiky GDPR. Pro lepší seznámení námi 

načerpaných informací jsme pro Vás připravili školení k ochraně a správě osobních údajů fyzických 

osob.  
 

Termín školení: 

Školení jsme připravili na 28. května 2019 ve Sporthotelu Weldis Dlouhá 

Ves u Rychnova nad Kněžnou. 
 

Obsah školení: 

 GDPR ve světle aktuálního znění Českého adaptačního zákona 

 aktuální témata z oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob 

 chyby, které často děláme při správě a ochraně osobních údajů 

 seznámení s nařízením ePrivacy  

 souhlasy se zpracováním osobních údajů – na co je brát a na co ne (příklady) 
 

Časový rozsah školení:  

 9 – 14 hodin, oběd 
 

Poplatek za školení: 

 1.600,- Kč s DPH pro naše klienty v oblasti GDPR 

 1.800,- Kč s DPH pro osoby, jenž nejsou našimi klienty v oblasti GDPR 

(v ceně školení jsou zahrnuté materiály ke školení, oběd a občerstvení) 

Poplatek budete hradit na základě faktury, kterou Vám zašleme po 

uskutečnění školení. 
 

Pro koho je školení určené: 

Školení jsme připravili pro všechny pracovníky organizací a firem, kteří se chtějí dále vzdělávat a znát 

poslední poznatky v otázce ochrany osobních údajů fyzických osob či mají v organizaci tuto problematiku 

na starost. 

Školení doporučujeme rovněž pro všechny organizace a firmy, pro které jsme v minulosti zpracovávali 

směrnici k ochraně osobních údajů fyzických osob nebo máme společně uzavřenou smlouvu pro služby 

pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Pro všechny účastníky školení jsme připravili certifikát o absolvování školení 

Termín školení: 

28. 5. 2019 
Sporthotel Weldis  

Dlouhá Ves 

Přihlášky: 

softbit@softbit.cz 

494 532 202 

494 534 354 

mailto:softbit@softbit.cz
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Přihlášky na školení: 

Všechny zájemce o naše školení prosíme, aby se včas přihlásili, buď prostřednictvím e-mailu 

softbit@softbit.cz nebo telefonicky na telefonních číslech 494 532 202 nebo 494 534 354 naší centrály, 

nejpozději však do pátku 24. 5. 2019. 

 

Jak se na školení dostanete: 

Pro účastníky školení, kteří přijedou od Vamberka (Hradec Králové, Ústí nad Orlicí).  

Po příjezdu do Rychnova nad Kněžnou na prvním kruhovém objezdu u Penny marketu odpočte vpravo. 

Na prvním kruhovém objezdu u Penny marketu odbočte vpravo a po 100 metrech na první 

odbočce také vpravo do ulice Na Sádkách. Dále jeďte stále po hlavní cestě přibližně 1,5 km, 

na konci mírného stoupání odbočte vpravo před hotel, kde je možné i parkovat. 

 

Pro účastníky školení, kteří přijedou od Solnice (Náchod). 

Pojedete po hlavní silnici, až na konec města, kde na kruhovém objezdu u Kauflandu 

budete pokračovat stále rovně až k druhému kruhovému objezdu u Penny marketu. 

Na druhém kruhovém objezdu odbočte na třetí odbočce vpravo. Po 100 metrech odbočte také vpravo 

do ulice Na Sádkách. Dále jeďte stále po hlavní cestě přibližně 1,5 km, na konci mírného stoupání odbočte 

vpravo před hotel, kde je možné i parkovat. 

 

V případě účastníků, kteří budou přijíždět hromadnou dopravou, jsme připraveni je přivézt a odvézt 

z autobusového či vlakového nádraží v Rychnově nad Kněžnou (v těchto případech je nutná domluva 

předem). 
 

Těšíme se na Vás 

Váš tým společnosti Softbit Software s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS: 

50°8'56.418"N, 

16°17'51.483"E 

mailto:softbit@softbit.cz


 

 

Magazín GDPR 

6 

Poslanci schválili Český adaptační zákon 

Po úspěšném odsouhlasení zákona o ochraně osobních údajů Poslaneckou sněmovnou, přešel tento zákon 

do Senátu. Senátoři však zákon neschválili a vrátili jej s výhradami zpět Poslanecké sněmovně.  

Poslanci 12. 3. 2019 přehlasovali senátory a schválili Český adaptační zákon. Aktuálně zákon čeká 

na schválení a podpis prezidentem České republiky.  

V některých případech poslanci vyjádřili v hlasování souhlas s návrhem Senátu. Jedním 

z těchto případů je zrušení pokut pro obce a úřady, pokud poruší zákon. 

Pro odsouhlasení vrácených návrhů zákonů ze Senátu je potřeba souhlas nadpoloviční 

většiny poslanců, kterých je 200. Návrh na zrušení pokut odsouhlasilo 122 poslanců.  

V jiných případech naopak poslanci Senátu nevyhověli, a to např. aby v zákoně nebyla 

pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů přikázat dotazovanému úřadu vydat 

žadateli informace. Senátoři se však domnívají, že Úřad není na tuto pravomoc 

dostatečně připraven. Poslanci chtějí dané námitky vyřešit v blízké budoucnosti 

navazujícími novelami zákona. 

Zákon také zavede od příštího roku výjimky pro média, umělce nebo vědce. 

Např. novináři nebudou muset žádat účastníky demonstrací o souhlas se zveřejněním 

záběrů. 

Další změnou je stanovení věkové hranice udělování souhlase se zpracováním osobních 

údajů. Evropský zákon GDPR stanovil hranici mezi 13 a 16 lety. Český adaptační 

zákon udává věkovou hranici 15 let. 

 

GDPR a cloud 

Cloudcomputing slouží k poskytování služeb nebo programů na internetových 

serverech. K těmto službách a programům mohou uživatele přistupovat nejčastěji 

pomocí webového prohlížeče či klienta elektronické pošty.  

Uživatelé často neplatí za software umístěný na serverech, ale za jeho použití. 

Existují i cloudy, které jsou bezplatné nebo je k nim přístup tvořen, jako součást 

jiného produktu (např. iCloud pro zařízení Apple, OneDrive pro Microsoft 

Windows, atd.). Uživatelé ve skutečnosti platí poskytovateli tu část, kterou využili.  

 

V mnoha případech si dnes uživatelé ani neuvědomují, že cloud používají. Jedním z nich je např. 

komunikační služba Skype, kde má uživatel pocit, že telefonuje přímo s protistranou, přitom ve skutečnosti 

komunikuje prostřednictvím internetu a serverů Skypu na něm. Podobným způsobem probíhá i komunikace 

přes webmailové servery neboli cloud, a to např. Gmail, Seznam, Volný, atd. 

Výhodou cloudu je úspora za pořízení a údržbu hardwaru. Další výhodou je výborná 

dostupnost uložených dat v cloudu, jenž jsou dostupně odkudkoliv z internetu. 

 

Pokuty  

pro obce a 

úřady 

Pravomoc 

Úřadu  

Výjimky 

Věková 

hranice  

Co je cloud 

Typická 

vlastnost  

Výhoda 

cloudu 
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Použití cloudu pro zpracování osobních dat není s GDPR nijak v rozporu. Na poskytovatele 

cloudu se musíme dívat, jako na zpracovatele (čl. 28 GDPR), jelikož zákon GDPR 

pojem cloud vůbec nepoužívá. Důležitý je zejména odst. 1 daného článku: „Pokud 

má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, 

kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních 

opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla 

zajištěna ochrana práv subjektu údajů.“ 

Podle odst. 3 článku 28 GDPR je vztah mezi správcem údajů a poskytovatelem cloudu řízen 

(zpracovatelskou) smlouvou. „Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným 

právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují zpracovatele 

vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel 

zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce.“ 

Smlouva může být i v elektronické podobě. Příkladem jsou veřejné cloudy, kde se tato situace 

často řeší odsouhlasením podmínek při prvním připojení uživatele do cloudu.  

Jakmile dojde k uzavření zpracovatelské smlouvy, je v zájmu Vaší organizace jakožto správce dat, 

aby odpovědnost za případná pochybení zpracovatele přešla výlučně na něj nebo byla sankcionována 

tak, aby finančně kryla případný postih za únik osobních údajů. 

Smlouva musí stanovit, že zpracovatel: 

 zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce 

 zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně 

vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti 

 přijme všechna opatření požadovaná podle čl. 32 GDPR, týkajícího se bezpečného zpracování dat 

 poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené 

v čl. 32 GDPR, umožní audity organizované správcem a přispěje k nim 

 informuje neprodleně správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn správce porušuje GDPR 

 

Jak vybrat vhodného poskytovatele cloudu a na co se při výběru zaměřit Vám poradíme v dalším 

čísle našeho magazínu GDPR. 

 

Často kladené otázky 

Musí organizace typu knihovna, úřad atd. uzavřít s lékařem poskytujícím 

pracovnělékařské prohlídky smlouvu o zpracování osobních údajů? 

Lékaři zajišťující pracovnělékařské prohlídky nemusí uzavírat smlouvu o zpracování 

osobních údajů. Zpracovatelskou smlouvu jsou povinni uzavírat zpracovatelé 

osobních údajů. Postavení lékaře sice vykazuje znaky zpracovatele, avšak Úřad pro 

ochranu osobních údajů a pracovní skupina WP 29 vydala stanovisko, dle kterého je 

lékař považován za správce, nikoli za zpracovatele a daná povinnost se tak neuplatní. 

Cloud a GDPR  

Správce  

údajů a 

poskytovatel 

cloudu 
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Které dokumenty obsahující osobní údaje fyzických osob mají být uloženy 

spolu se mzdovými listy po dobu 30 let? 

Po dobu 30 let je zaměstnavatel povinen uchovávat spolu se mzdovými listy tyto 

dokumenty: 

 potvrzení o době, důvodu a výši náhrad za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání 

 potvrzení o době a výši vypláceného zvláštního příspěvku horníkům, který 

byl vyplácen před rokem 1996 

 potvrzení nebo evidenci vyloučených dob z důchodového pojištění, a to 

pouze dle § 16 odst. 4 písm. a), d), e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, pokud tyto doby trvaly po celý kalendářní měsíc, popřípadě jen 

po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr, který zakládá účast na 

důchodovém pojištění, trval jen po část měsíce a v takovém kalendářním 

měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro 

stanovení pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu 

Musí být zároveň se mzdovými listy ukládán po dobu 30 let i evidenční list 

důchodového pojištění? 

Zákon stanovuje zaměstnavateli uchovávat evidenční listy po dobu 3 kalendářních 

roků po roce, kterého se týkají. Evidenční list důchodového pojištění tedy není nutné 

uchovávat po dobu 30 let. Jakmile by zaměstnanci chyběl jakýkoliv evidenční list, má 

zaměstnavatel povinnost jej znovu vyhotovit. Nové vyhotovení se zakládá na 

informacích uvedených ve mzdových listech. 

Které dokumenty obsahující údaje o pracovních úrazech musí zaměstnavatel 

uchovat po dobu 30 let? 

Po dobu 30 let je zaměstnavatel povinen archivovat dokumenty týkající se pracovních 

úrazů (stejně jako nemocí z povolání). Důvodem archivace je zachování dokumentů 

obsahujících údaje podstatné pro výpočet výše starobního důchodu. Mezi tyto 

dokumenty patří např. potvrzení o době, důvodu a výši náhrad za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. 

Nejedná se naopak o dokumenty ohledně bolestného nebo ztížení společenského 

uplatnění, které do daných výpočtů nevstupují. 

Jsou agentury poskytující společnostem služby BOZP považovány za externí 

zpracovatele osobních údajů fyzických osob, a je tudíž nezbytné, aby s nimi 

společnosti (tj. správci údajů) uzavíraly smlouvy o zpracování osobních údajů 

coby se zpracovateli? 

Agentury poskytující služby BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) jsou 

považovány při standardním obsahu smluvního vztahu za zpracovatele osobních 

údajů fyzických osob. Je tudíž potřeba, aby mezi agenturou a společností byla 

uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. 
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Nabídka služeb GDPR pro naše zákazníky 

Naše společnost rozšířila v roce 2017 nabídku navíc o poskytování služeb v oblasti správy a ochrany 

osobních údajů. V současné době naše služby v této oblasti využívá více jak 100 zákazníků z různých 

oblastí státní správy i podnikatelského světa.  

V loňském roce jsme se všemi zákazníky v oblasti GDPR zpracovali základní pravidla pro ochranu a správu 

osobních údajů fyzických osob včetně školení odpovědných pracovníků v jednotlivých organizacích 

a společnostech.  

Vzhledem k tomu, že téma ochrany osobních údajů fyzických osob se neustále vyvíjí, ani naše společná 

práce v této oblasti by neměla skončit. Proto jsme pro Vás na letošní rok připravili řadu nabídek, 

které Vám určitě pomohou při získání dalších znalostí a zkušeností v této oblasti. 

 

Revize všech činností spojených s ochranou 

a správou osobních dat podle GDPR 

Provedeme společně s klientem revizi všech činností spojených 

s ochranou a správou osobních dat. Zkontrolujeme opatření, která byla 

provedena v souvislosti se zavedením ochrany osobních údajů podle 

GDPR. O výsledku revize sestavíme zprávu pro zákazníka. 

Cena dle skutečně odvedené práce v hodinové sazbě 900 Kč/hod 

bez DPH + cestovní náklady. 

 

Aktualizace vnitropodnikové směrnice podle 

Českého adaptačního zákona 

Společně s klientem provedeme aktualizaci směrnice k ochraně 

osobních údajů v organizaci či společnosti podle aktuálního stavu. 

Aktualizovanou směrnici předáme v tiskové i elektronické podobě 

klientovi. 

Cena dle skutečně odvedené práce v hodinové sazbě 900 Kč/hod 

bez DPH + cestovní náklady.   

 

Školení pracovníků organizace či společnosti 

Provedeme individuální doškolení všech odpovědných pracovníků 

organizace či společnosti v ochraně osobních údajů fyzických osob se 

zaměřením na aktuální stav legislativy a upozorníme na nejčastější 

chyby.  

Cena v rozsahu 2 hodin činí 2.500 Kč bez DPH + cestovní 

náklady. 

REVIZE 

AKTUALIZACE 

ŠKOLENÍ 

PRACOVNÍKŮ 
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NA ZÁVĚR 

Pevně věříme, že jste si našli čas na náš pravidelný magazín a že námi poskytnuté informace, jsou pro Vás 

užitečné a praktické.  

Za celý kolektiv pracovníků firmy Vám přeji hezký den a hodně sil do následujících měsíců. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Tomáš Urban 

 ředitel společnosti 

 

 

 

 

Softbit Software, s.r.o. 

Nad Dubinkou 1634 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63 

e-mail: softbit@softbit.cz 

www.softbit.cz 

 

  

mailto:softbit@softbit.cz
http://www.softbit.cz/
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Tým společnosti Softbit Software s.r.o 

 
Tomáš URBAN 

 ředitel společnosti 

 programátor účetnictví 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Simona URBANOVÁ 

 ekonomka 

 metodická konzultantka 

informačních systémů 

Ing. Jeroným HOLÝ 

 programátor majetek, 

výroba, jídelna 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Ing. Radim HOLÝ 

 programátor sklady, 

prodej, odbyt 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

David SMEJKAL 

 hardware 

 konzultant Vema HR, mzdy 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Bc. Radek BERÁNEK 

 všeobecný programátor 

 konzultant Vema HR 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Bc. Dana PEREMSKÁ 

 administrativní pracovnice 

 péče o zákazníky 

Tomáš HOLÝ 

 programátor 

 konzultant 

David URBAN 

 všeobecný programátor 


