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ABSTRAKT 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) nahradilo od 25. 5. 2018 dosavadní právní 

úpravu problematiky ochrany osobních údajů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Problematika ochrany 

osobních údajů dále úzce souvisí s ochranou soukromí člověka, kterou upravují jiné právní 

předpisy, ve školství pak zejména zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„školský zákon“). V teoretické části se po zmapování historického kontextu ochrany 

osobních údajů práce zabývá především vymezením nové právní úpravy v oblasti 

problematiky ochrany osobních údajů v souvislosti s přijetím GDPR, specifikací institutů 

vzniklých podle nové právní úpravy a problematikou zákonnosti zpracování se zaměřením 

na oblast školství. Cílem této bakalářské práce je zmapovat implementaci legislativních 

změn v souvislosti s přijetím GDPR se zaměřením na administrativu a chod školy. 

Výzkumné šetření provedené formou dotazování navazuje na teoretickou část za účelem 

zjištění nejčastějších komplikací při implementaci změn, zvýšení administrativní zátěže, 

problematikou proškolení zaměstnanců a faktických nákladů základních škol v souvislosti 

s implementací GDPR. 
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ABSTRACT 

The decree of the European parliament and council (EU) of 27th April 2016 about the 

protection of individuals according to processing of personal information and a free moving 

of these information and a cancellation of the directive 95/46/ES (GDPR) has substituted 

from 25th April 2018 the current jural adjustment of the issue of protection the personal 

information, the law of No. 101/2000 Sb., about the protection of personal information and 

changes in some of the laws in a further directives. Issue of the protection of personal 

information is in order with the protection of personal privacy which the other law directives 

are editing, in education it is the law of No. 561/2004 Sb., about preschool, elementary, high 

and other education in order to the further directives (law of education). In the theoretical 

part is after understanding of the historical context of the protection of personal information 

the work pursues mainly specifying the new law adjustment in issue of the protection of 

personal information according to accepting GDPR, specification of the insitutes originated 

according to the new law adjustment and the issue of processing the legitimacy aiming to 

the education. The aim of this bachelor’s work is to describe the implementation of the 

legislative changes according to accepting GDPR which aims to an administration and 

functioning of school. The research survey made by asking people is connected to the 

theoretical part in order to find out the most frequent complications when implementing the 

changes, increasing the administrative burden, issue of training the employees and factual 

costs of elementary schools according to the implementation of GDPR. 
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Úvod  

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) 25. 5. 2018 dosavadní právní úpravu 

problematiky ochrany osobních údajů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Problematika ochrany osobních 

údajů dále úzce souvisí s ochranou soukromí člověka, kterou upravují jiné právní předpisy, 

v obecné rovině předně zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákonné zpracování osobních údajů ve školství je pak určováno zejména zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů.  

V teoretické části se po zmapování historického kontextu ochrany osobních údajů práce 

zabývá především vymezením nové právní úpravy v oblasti problematiky ochrany osobních 

údajů v souvislosti s přijetím GDPR, specifikací nově vzniklých institutů a problematikou 

zákonnosti zpracování se zaměřením na oblast školství. 

Cílem této bakalářské práce je vymezit základní pojmy, objasnit nově vzniklé instituty, 

zmapovat problematiku implementace legislativních změn v souvislosti s přijetím GDPR a 

zasadit tento právní rámec do kontextu s dosavadní právní úpravou se zaměřením na 

administrativu a chod školy. Výzkumné šetření pak navazuje na teoretickou část za účelem 

zmapovat komplikace při implementaci GDPR, zvýšení administrativní zátěže a faktických 

nákladů základních škol. 
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2 Historie vývoje a základní zásady ochrany osobních údajů  

Z historického hlediska lze chronologicky zpracovat pojetí ochrany osobních údajů 

v různých časových úsecích, přičemž poslední a zřejmě nejpropracovanější právní úpravou 

je právě GDPR. V této kapitole je popsán jak vývoj problematiky ochrany osobních údajů 

ve světě, v evropské legislativě a v České republice tak i hlavní zásady, které nám oproti 

předchozí právní úpravě GDPR přináší. 

2.1 Historie vývoje ve světě  

Prvním celosvětově významným mezinárodním dokumentem zaručujícím právo na 

soukromí byla Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá v San Franciscu v r. 1948 Valným 

shromážděním Organizace spojených národů, která v čl. 12 zakazovala komukoliv svévolně 

zasahovat do soukromého života a korespondence jiných osob. 

Obdobně zaručovala v čl. 8 právo na respektování rodinného a soukromého života Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z r. 1950. 

Dalším vývojem společnosti a rozvojem automatizovaného zpracování osobních údajů 

vyvstala nutnost začít chápat ochranu osobních údajů a jejich zpracování jako samostatnou 

právní oblast, zasluhující zvláštní právní úpravu. Z mezinárodního hlediska je 

nejdůležitějším dokumentem Směrnici OESD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích 

osobních údajů z r. 1 980. 

28. 1. 1981 pak došlo k přijetí Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na 

automatizované zpracování osobních dat (č. 115/2001 Sb., m.s.). 28. leden je proto 

považován za mezinárodní den ochrany osobních údajů. (Žůrek, 2018, s. 13) 

Vývoj především západní společnosti se však ubíral mílovými kroky, informace, včetně 

osobních údajů se začaly v čím dál větší míře zpracovávat automatizovaně a nastalá nutnost 

předávat osobní údaje třetím zemím byla jedním z projevů globalizace. Vyvstala tak nutnost 

regulovat zpracování osobních údajů takovým právním instrumentem, který by ochranu 

osobních údajů při jejich zpracování podrobně upravil jako celek, reflektoval by 

technologický vývoj a zároveň by právní úpravu v evropském prostoru alespoň částečně 

sjednotil. Dne 24. 10. 1995 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
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těchto údajů. V této Směrnici se objevila i práva subjektu údajů, tj. pilíř současné právní 

úpravy v Evropské unii. (Žůrek, 2018, s. 14)  

Nařízení jako právní akt Evropské unie  

Nařízení EU je právním aktem Evropské unie, jehož účelem je sblížení práva zemí EU. Pro 

členské státy EU jsou nařízení přímo závazná, to znamená, že nemusí být 

transformovány/implementovány do právního řádu členského sátu EU pomocí vnitrostátní 

úpravy. 

Nařízení na rozdíl od směrnic EU má: 

 Obecnou závaznost – platí pro všechny členské státy EU 

 Závaznost ve všech svých částech 

 Přímou použitelnost ve všech členských státech EU 

Nařízení platí v každém členském státě EU od okamžiku počátku jeho platnosti a účinnosti 

jako právní norma EU. 

2.2 Historie vývoje v ČR  

V prostředí České republiky začala být ochrana osobních údajů při jejich zpracování 

samostatně řešena až přijetím zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v 

informačních systémech. Nejednalo se však o komplexní zákon, který by se vztahoval i na 

osobní údaje zpracovávané v papírových evidencích, jichž byla v 90. letech stále většina. 

(Žůrek, 2018, s. 18) 

O plnohodnotné ochraně osobních údajů při jejich zpracování v České republice lze hovořit 

až od 1. června 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, kterým byl zároveň zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů 

jako dozorový orgán nad dodržováním povinností stanovených při zpracování osobních 

údajů. (Žůrek, 2018, s. 19) 

Dále se problematika ubírala směrem ke sjednocení právních úprav států Evropské unie a to 

až k současnému stavu, tedy k vydání GDPR, platnému pro všechny členské státy. 
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2.3 Základní zásady GDPR a jejich obraz v povinnostech 

Změny, které GDPR přineslo, jsou poměrně rozsáhlé. Proto se kolem tohoto dokumentu 

začala šířit celá řada mýtů. Velmi často se lze setkat s tvrzením, že se jedná o zcela novou 

právní úpravu, o revoluci v oblasti ochrany osobních údajů, o zcela neprobádané území. 

Skutečností však je, že se o zcela novou a neznámou úpravu nejedná. Celá řada povinností 

je shodná s těmi dosavadními, některé již známé instituty GDPR ponechává zcela beze 

změny, jiné upravuje novým způsobem. Některé základní povinnosti, z nichž většinu správci 

a zpracovatelé osobních údajů znají, vyplývají ze zásad zpracování osobních údajů, které 

jsou uvedeny v čl. 5 GDPR. Každá z těchto zásad odpovídá některé z povinností, jak je zná 

zákon o ochraně osobních údajů. (Janečková, 2018, s. 3) 

Označování GDPR jako právního aktu EU spouštějícího revoluci mělo svůj smysl v době 

jeho přípravy a oficiálního projednávání, jež započalo v roce 2012 a skončilo v roce 2016. 

Skutečnost je taková, že jedním ze základních znaků ochrany osobních údajů podle 

obecného nařízení je kontinuita - nařízení navazuje ve sledovaných cílech a obsahových 

zásadách zpracování a ochrany osobních údajů na směrnici 95/46/ES a sleduje překonání 

stávající roztříštěnosti v provádění ochrany osobních údajů v Unii soudržným a jednotným 

uplatňováním pravidel ochrany osobních údajů. Pravidla pro ty, kdo osobní údaje 

zpracovávají, tedy správce a zpracovatele, jsou podrobnější a vesměs přesnější než ve 

výrazně stručnější směrnici 95/46/ES a zákoně o ochraně osobních údajů. Také práva těch, 

jejichž osobní údaje musí být chráněny, tedy subjektu údajů podle směrnice 95/46/ES jsou 

zachována a nově upravena podrobněji, s tím, že jedinou skutečnou novou právní úpravou 

je úprava práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 obecného nařízení. Jako nová právní 

úprava v právech subjektu údajů je ovšem v současné době v České republice prezentováno 

právo na výmaz podle článku 17 obecného nařízení, často pod alternativním názvem „právo 

být zapomenut“. Nová právní úprava v ochraně osobních údajů v členských státech EU to 

není; právo existuje podle čl. 14 směrnice 95/46/ES a v českém právním řádu je nalezneme 

v zákoně o ochraně osobních údajů od jeho schválení v roce 2000. Svého práva podle § 21 

odst. 1 a 2 subjekty údajů v České republice běžně využívají. (uoou, 2019, online) 
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Z výše uvedených zdrojů vyplývá, že autor změny v souvislosti s přijetím GDPR kvalifikuje 

jako z velké části shodnými s předchozí právní úpravou, oproti tomu níže citovaný zdroj 

označuje změny v GDPR jako zásadní, dokonce zasluhující zvláštní pozornost. 

Oproti předchozí právní úpravě přináší GDPR základní katalog zásad zpracování osobních 

údajů, kterými se správci a zpracovatelé musejí řídit. Tyto základní zásady jsou uvedeny v 

čl. 5 GDPR, a ze strany správců a zpracovatelů osobních údajů si zasluhují zvláštní 

pozornost, neboť i takové zpracování osobních údajů, které bychom mohli formálně hodnotit 

jako řádné, ale které nesplňuje podmínky stanovené v čl. 5 GDPR, může být považováno za 

právně problematické, či přímo nezákonné. Z pohledu správců osobních údajů je proto 

nezbytné věnovat čl. 5 GDPR náležitou pozornost a zajistit, aby jimi zpracovávané osobní 

údaje byly zpracovávány v souladu s těmito zásadami. (Mendrok, 2018, s 17-18) 

V článku 5 GDPR jsou stanoveny následující zásady zpracování osobních údajů: 

Zákonnost, korektnost a transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na 

základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně. (Nezmar, 

2018, s. 33) 

Transparentnost shromažďovaných informací je upravena v čl. 12 GDPR, v zákoně o 

ochraně osobních údajů pak v § 5, § 11 a § 12. 

V § 5 odst. 1 písm. g zákona č. 101/2000, o ochraně osobních údajů a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 101/2000 Sb.) je uvedeno: „Správce 

je povinen shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje 

pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti.“  

Všechna zpracování osobních údajů je možné realizovat pouze na základě zákonných titulů, 

které musí být dostatečně specifikované, korektní a transparentní. Tato zásada vyjadřuje 

premisu, že ke zpracování osobních údajů musí být vždy minimálně jeden z důvodů 

uváděných v GDPR. (Janečková, 2018, s. 3) 

Splnění povinnosti shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně, tedy nikoli pod záminkou 

jiného účelu nebo jiné činnosti, je podstatnou podmínkou efektivní ochrany osobních údajů 

zejména proto, že na základě uvedených informací se subjekt údajů může sám na ochraně 

svých osobních údajů aktivně podílet.  
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Součástí transparentnosti je tedy to, že správce nejen že nebude zastírat pravý účel, pro který 

byly osobní údaje shromážděny a jsou dále zpracovávány, ale také že nebude zastírat svou 

pravou identitu, způsob zpracování atd. (Janečková, 2018, s. 4) 

Smyslem této zásady je zajistit, aby každé zpracování osobních údajů bylo prováděno pro 

zákonné, legitimní a předem definované účely, které jsou současně transparentním 

způsobem sděleny subjektu údajů. Kromě toho je kladen zvláštní důraz na transparentnost 

vůči dětem jako subjektům údajů, jejichž údaje jsou (školou či školským zařízením) 

zpracovány, jelikož děti zasluhují zvláštní ochranu, měly by být ve vztahu k nim všechny 

informace a sdělení podávány za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků, 

aby jim tyto děti snadno porozuměly. (Mendrok a kol., 2018, s. 23) 

Omezení účelu – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a 

nesmějí být zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito zásadami: 

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů; 

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; 

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů, nebo 

jiné fyzické osoby 

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. (Nezmar, 2018, s. 33-34) 

Osobní údaje současně nesmějí být zpracovány způsoby, které jsou s danými zásadami 

neslučitelné. (Mendrok a kol., 2018, s. 19) 

Tato zásada je uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro 

který jsou zpracovávány. (Nezmar, 2018, s. 33) 

Tato zásada, uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR doplňuje zásadu účelového omezení a 

jejím smyslem je to, aby byly zpracovávány osobní údaje přiměřené, relevantní a omezené 

na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro nějž jsou zpracovávány. (Mendrok a kol., 2018, 

s. 19) 
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Splnění této povinnosti bude tedy vyžadovat přesné vymezení minimálního rozsahu 

konkrétních osobních údajů, které budou v daném případě k naplnění stanoveného účelu 

skutečně potřebné. Je tak nutné o každém osobním údaji rozhodnout, zda je či není pro daný 

účel nezbytný, popř. při které kombinaci ostatních údajů je nezbytný. (Janečková, 2018, s. 

7) 

Z praktického hlediska je při aplikaci této zásady velmi důležité promyslet, které osobní 

údaje jsou pro účely školy či školského zařízení skutečně potřebné a které naopak 

nadbytečné. Takto například bude dána potřeba zpracovávat kontaktní údaje rodičů žáků, v 

případě kontaktních údajů prarodičů toto bude diskutabilní (samozřejmě pokud nejde 

zároveň o zákonné zástupce dítěte apod.). (Mendrok a kol., 2018, s. 20) 

Přesnost – osobní údaje musí být přesné. (Nezmar, 2018, s. 33) 

Přesnost musí být zajišťována jak při shromažďování, tak v průběhu zpracování osobních 

údajů. GDPR ani současná právní úprava nestanoví, jakým způsobem má být tato povinnost 

zajišťována. (Janečková, 2018, s. 8) 

Vzhledem k tomu, že je povinností správce zajistit přesné zpracování osobních údajů, je 

správce povinen si nějakým způsobem zajistit aktualizaci jím zpracovávaných osobních 

údajů ze strany subjektu údajů. V kontextu školství bude zřejmě dostačující dotazník 

rozdávaný na počátku školního roku, do něhož budou subjekty údajů moci doplnit příslušné 

změny osobních údajů. (Mendrok a kol., 2018, s. 20-21) 

Omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci 

subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány. 

(Nezmar, 2018, s. 33) 

Správce je ve většině případů povinen uchovací dobu sám určit a za toto své rozhodnutí nese 

odpovědnost. Překročení doby uchování není možné bez souhlasu subjektů údajů. 

(Janečková, 2018, s. 9) 

Zakotvení zásady omezeného uložení je zřejmě reakcí na skutečnost, že mnozí správci, 

zvláště pak ti větší, zpracovávali osobní údaje z hlediska časového fakticky neomezeně, tedy 

i za situace, kdy původní účel poskytnutí osobních údajů již dávno odpadl. (Mendrok a kol., 

2018, s. 21) 
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Integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů. (Nezmar, 

2018, s. 33) 

Osobní údaje musí být zabezpečeny před hrozbami uvnitř organizace i vně organizace, a to 

ve všech podobách zpracování (automatizované i papírové). (Janečková, 2018, s. 9)  

Každý správce proto musí zavést takové organizačně-technická opatření, aby uvedeným 

požadavkům GDPR vyhověl. V případě škol a školských zařízení to bude zejména povinnost 

zajistit vhodný informační systém, jehož provozovatel bude náležitě splňovat podmínky 

kladené na správce i zpracovatele osobních údajů stanovené v GDPR, a vyhýbat se ukládání 

osobních údajů na pochybných, tzv. cloudových úložištích, která se mohou ve skutečnosti 

nacházet mimo Českou republiku, a dokonce mimo Evropskou unii. (Mendrok a kol., 2018, 

s. 22) 

V této kapitole byly shrnuty základní zásady, které nám GDPR představilo, z nichž některé 

již byly v předchozí legislativě upraveny, a některé jsou pro nás (dle některých citovaných 

zdrojů) zcela novou právní úpravou. V podstatě by se dalo shrnout, že GDPR stanovuje 

daleko větší práva subjektům údajů a přímo úměrně těmto právům pak ukládá více 

povinností správcům a zpracovatelům údajů.  
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3 Důvody pro implementaci GDPR, základní pojmy 

Stěžejním důvodem pro implementaci GDPR v právním prostředí České republiky je 

především fakt, že se nejedná o nižší právní akt Evropské unie v podobě doporučení či 

směrnice, kterou by musela ČR „někdy“ implementovat do zákonů, ale jedná se o GDPR, 

které je okamžitě platné ve všech členských státech EU a to bez možnosti zásadních úprav. 

Pokud tedy od 25. 5. 2018 nějaká organizace, nebo státní instituce nebude jednat v souladu 

s tímto GDPR, hrozí jí za takovéto jednání sankce. 

3.1 Důvody pro implementaci GDPR 

Na základě zkušeností se Směrnicí č. 95/46/ES, která harmonizaci v rámci EU zajistila jen 

v základních otázkách a částečně, bylo nově po revizi právního rámce zpracování osobních 

údajů použito GDPR, které se od směrnice Evropské unie liší tím, že přímo stanovuje 

povinnosti a přiznává práva přímo jeho adresátům, kterými jsou především jednotlivé 

vnitrostátní subjekty, nikoliv primárně státy k provedení vnitrostátních legislativních 

opatření. Zjednodušeně řečeno, GDPR nahrazuje vnitrostátní právní předpis a analogicky jej 

lze z pohledu jeho adresátů označit za obdobu zákona. 

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení Směrnice 95/46/ES se stanovenou účinností od 25. května 2018 je další etapou, 

resp. reakcí na vývoj lidského společenství a souvisejícího zpracování osobních údajů.“ 

(Žůrek, 2018, s. 16) 

3.2 Základní pojmy 

V této kapitole je obsažen výčet základních pojmů, které je třeba objasnit, jelikož se jedná o 

nové instituty, které dosud nebyly jednoznačně identifikovány, nebo je pro účely této práce 

nutná jejich další specifikace. 

GDPR obsahuje v čl. 4 výčet definic, se kterými je pro účely dalšího výkladu vhodné se 

seznámit, jelikož ovlivňují samotnou aplikaci GDPR, ale i aplikaci některých povinností. 

(Žůrek, 2018, s. 32) 
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3.2.1 Osobní údaje  

„Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze 

přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, 

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

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

této osoby. (Žůrek, 2018, s. 32) 

Často objevuje tvrzení, že spolu s GDPR došlo k rozšíření definice „osobní údaj“. Osobními 

údaji dle předchozí právní úpravy byly pouze údaje identifikační, popř. přímo identifikující 

subjekt údajů. Změna je dokládána rozsudkem Soudního dvora Evropské unie, v němž 

Soudní dvůr konstatoval, že dynamická IP adresa představuje osobní údaj ve smyslu 

směrnice 95/46/ES. Právě tento rozsudek však je dokladem toho, že osobní údaje nejsou 

omezeny na údaje přímo identifikující nějaký subjekt údajů ani dnes. Obecné nařízení 

definuje osobní údaj jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě; zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů. (uoou, 2019, online) 

3.2.2 Osobní údaje v prostředí škol 

V oblasti školství jsou nejčastějšími osobními údaji zpravidla jméno, příjmení, datum 

narození, bydliště, ale rovněž se může jednat o fotografii, videozáznam, informaci o 

zdravotním stavu žáka (nemoci, alergie, intolerance na určité potraviny apod.), případně 

emailovou adresu či IP adresu apod. Pro úplnost, osobní údaje se nemusejí týkat pouze žáků, 

ale samozřejmě i učitelského sboru nebo rodičů a příbuzných žáka či třetích osob, které žáky 

například vyzvedávají z družiny. Rovněž o těchto osobách totiž školská zařízení shromažďují 

informace mající charakter osobních údajů, a proto je nutné GDPR aplikovat i ve vztahu 

k údajům týkajících se těchto osob. (Mendrok, 2018, s. 14 – 15) 

Školy zpracovávají opravdu velké množství osobních údajů. Ty zahrnují informace o žácích, 

jako jsou známky, lékařské informace, obrázky a mnoho dalšího. Školy rovněž uchovávají 

údaje o zaměstnancích, vedení, dobrovolnících a uchazečích o zaměstnání. 
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Školy budou také zpracovávat údaje zvláštní kategorie dle GDPR, které podléhají přísnější 

kontrole. Mohou to být údaje o rase, etnickém původu, biometrická data nebo o členství 

v odborových organizacích. 

Tyto údaje byly regulovány již v předchozí právní úpravě (DPA), která zajišťovala jejich 

zákonné zacházení. GDPR však navíc vyžaduje, aby organizace dokumentovaly, jak a proč 

zpracovávají všechna osobní data a jednotlivcům dává rozšířená práva. (tes.com., 2018, 

online) 

Úprava ochrany osobních údajů se ale nevztahuje na anonymní informace, tedy ty 

informace, které se netýkají identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, ani na osobní 

údaje anonymizované tak, že daná osoba není nebo již přestala být identifikovatelná. V čl. 4 

nařízení nalezneme i definici pseudonymizace, kterou může představovat například přidělení 

číselných kódů jednotlivým uchazečům v přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole, na 

základě kterých nebude možné konkrétního uchazeče bez dalších informací identifikovat 

(identifikace bude možná pouze spojením dokumentu, který obsahuje kód a jméno zároveň, jímž 

disponuje pouze uchazeč, zákonný zástupce a škola – z toho plyne, že vůči veřejnosti jde o 

informaci anonymní, ale dovnitř školy jde o informaci spojitelnou s konkrétním subjektem 

údajů). (Metodická pomůcka MŠMT, s. 22) 

Pseudonymizací se dle definice GDPR rozumí: „zpracování osobních údajů tak, že již nemohou 

být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Pokud jsou tyto 

dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, 

aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.“ 

Zvláštní osobní údaje  

Zvláštními osobními údaji se rozumí zejména: 

 Osobní údaje, týkající se rasového či etnického původu, 

 Politických názorů 

 Náboženského vyznání či filozofického přesvědčení 

 Členství v odborech 

 Genetické či biometrické údaje 

 Údaje o zdravotním stavu 

 Údaje o sexuální orientaci. 
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(Mendrok, 2018, s. 15) 

Genetickými údaji se pro účely GDPR rozumí: „osobní údaje týkající se zděděných nebo 

získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii 

či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby“ 

  

Biometrickými údaji se pro účely GDPR rozumí: osobní údaje vyplývající z konkrétního 

technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické 

osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje, 

nebo daktyloskopické údaje“ 

 

3.2.3 Rozlišení zpracování osobních údajů 

Není třeba se zásadně čehokoliv obávat při zpracování osobních údajů na základě zákona 

(např. na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Zákonná povinnost má 

jednoznačnou přednost před postojem subjektu údajů. V případě zákonného zpracování 

souhlas subjektu údajů není nutný. Dříve byla problematika zákonného zpracování ošetřena 

v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2002 Sb. 

„Doporučení“ pro správce získat raději paušální souhlas subjektu údajů, než se zabývat 

jednotlivými zákonnými důvody vychází z nepochopení a nedocenění souhlasu subjektu 

údajů. Souhlas fyzické osoby, jejíž osobní údaje hodlá správce zpracovávat, je klíčovým 

institutem evropského modelu ochrany osobních údajů od samých počátků, nelze jej však 

uplatňovat tam, kde platí jiné právní tituly zpracování (s nimiž nelze souhlas zaměňovat), 

např. sjednávání a plnění smluv, plnění povinností či ochrana práv a právem chráněných 

zájmů. V GDPR je udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním pro jeden či více 

konkrétních účelů jednou ze šesti právních podmínek zákonnosti zpracování (jeho právním 

základem) a výslovně upravuje podmínky jeho získání. Ve srovnání se současným stavem v 

České republice přináší GDPR formální změnu v tom, že souhlas je rovnocenný pěti dalším 

právním důvodům, zatímco dnes je alespoň dle textu zákona důvodem základním a všechny 

ostatní jsou formálně zakotveny jako výjimky, na něž se zpravidla hledí tak, že mají být 

vykládány co nejúžeji. Optické srovnání významu uznávaných právních důvodů neznamená 

snížení váhy souhlasu dotčeného subjektu údajů. Případné paušální získávání souhlasu 

subjektu údajů pro veškerá zpracování, která správce bude provádět k různým účelům, by 

tak bylo v rozporu hned s několika ustanoveními obecného nařízení - počínaje povinností 
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shromažďovat osobní údaje pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přes zásadu 

transparentnosti vůči subjektu údajů a konče svobodností souhlasu ve vztahu k smluvním 

vztahům správce a subjektu údajů. (uoou, 2018, online) 

Za zákonné zpracování se považuje a souhlas tudíž nevyžaduje zpracování zpracovatelem 

na základě smlouvy se správcem za předpokladu, že se jedná pouze o způsob zpracování 

vyplývající z povinnosti stanovené zákonem. Dále se za zákonné zpracování považuje 

zpracování nezbytné pro plnění povinnosti školy, zpracování pro ochranu práv školy nebo 

jejich oprávněných zájmů (práva plynoucí ze smlouvy, práva školy jako věřitele, práva školy 

spojená se správním, soudním, trestním řízením) nebo zpracování ve veřejném zájmu. 

Od předchozí situace je nutné rozlišit zpracování nad rámec zákona (tedy když zákon přímo 

nepamatuje na konkrétní situaci), jako například umístění fotografií žáků na internetové 

stránky školy. Je však třeba zohlednit, že zákonné plnění povinnosti může být chápáno 

rozličně a je třeba si uvědomit, že je nutné nezpracovávat údaje v množství, v čase a rozsahu, 

který nepotřebuji. (Metodická pomůcka MŠMT, s. 9) 

 

Příklady zákonného zpracování osobních údajů dle čl. 6 GDPR: 

• údaje zpracovávané školami či školskými zařízení v rámci školních matrik (§ 28 

školského zákona) 

• údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou 

předává škola Centru (§ 60a školského zákona) 

• údaje evidované ministerstvem ohledně řízení o žádostech o uznání rovnocennosti 

zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikace (§ 108 školského 

zákona) 

• vedení osobní dokumentace dětí při výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních dle § 34 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních 



21 

 

• údaje zpracovávané v Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů (§ 87b 

zákona o vysokých školách) – vede ministerstvo (Metodická pomůcka MŠMT, s. 10) 

Výjimečně v případě důvodných pochybností o tom, zda zpracování konkrétních údajů má 

oporu v zákoně lze doporučit obstarat si výslovný konkrétní informovaný souhlas subjektu 

údajů. Např. škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje týkající se poskytnutých 

podpůrných opatření dle § 16 školského zákona, a to výslovně dle § 28 odst. 2 písm. f) 

školského zákona. V případě, že údaje o poskytnutém podpůrném opatření konkrétnímu 

žákovi nebo studentovi bude chtít škola zpracovávat dále, tj. evidovat jinde než v 

dokumentaci školy, poskytnout tyto údaje třetí osobě (např. zřizovateli, poskytovatelům 

doučovacích kurzů apod.) musí škola za tímto účelem obstarat předchozí souhlas žáka, 

studenta nebo zákonného zástupce (Metodická pomůcka MŠMT, s. 10 - 11). 

Z uvedeného vyplývá, že správce i zpracovatel musí klást daleko větší důraz na kvalifikaci 

zpracovávaných osobních údajů, důkladně posoudit zákonnost zpracování, případně je-li 

skutečně nutné předmětné osobní údaje vůbec shromažďovat a dále zpracovávat. 

GDPR zajišťuje ochranu dat a poskytuje jednotlivcům větší kontrolu nad svými údaji, což 

však pro školy znamená větší odpovědnost za jejich údaje, včetně zbytečných nákladů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů musí výt výslovně dán všemu, co není v běžné 

správě školy, zejména jedná-li se o třetí stranu, která data spravuje. Rodiče (nebo žáci 

v závislosti na věku a situaci) musí vyjádřit souhlas s tím, aby data byla zpracována mimo 

běžné řízení školy. (csee-etuce.org., 2018, online) 

3.2.4 Zpracování osobních údajů 

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s 

osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je shromáždění, zaznamenání, 

uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 

použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 

zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. (Žůrek, 2018, s. 32) 

Pojem zpracování zahrnuje celý životní cyklus nakládání s osobními údaji, jako je 

shromažďování, zaznamenávání osobních údajů, jejich uspořádávání, ukládání, 
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vyhledávání, pozměňování, používání apod. až po jejich konečnou likvidaci či výmaz. 

(Mendrok, 2018, s. 16) 

3.2.5 Evidence osobních údajů 

Evidence je jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních 

kritérií, ať již centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či 

zeměpisného hlediska. (Žůrek, 2018, s. 33) 

Použití evidencí je například zápis do evidence a vedení dokumentů souvisejících se 

vzděláváním, např. třídní knihy. (Mendrok, 2018, s. 16) 

3.2.6 Správce údajů 

Správcem se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních 

údajů, jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Evropské unie či 

členského státu, může toto právo určit dotčeného správce, nebo zvláštní kritéria pro jeho 

určení. (Žůrek, 2018, s. 33) 

3.2.7 Zpracovatel osobních údajů 

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

i jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce údajů. Prakticky to znamená, že 

škola, která je v postavení správce osobních údajů, poskytne osobní údaje (např. o žácích) 

třetí osobě, aby pro školu vykonala sjednanou práci. Zpracovatelem může být i např. 

cestovní agentura, která škole zajišťuje školní výlet, nebo školu v přírodě. Mezi správcem 

osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů by měl vždy vzniknout smluvní vztah 

upravující zpracování osobních údajů. (Mendrok, 2018, s. 16) 

3.2.8 Pověřenec 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (tzv. Data Protection Officer neboli DPO) 

představuje speciální institut, jenž v některých právních řádech existuje již řadu let a 

s účinností obecně závazného GDPR se rozšiřuje do všech členských zemí Evropské unie. 

Tuto funkci musejí mnohé organizace zřídit povinně, a to pod hrozbou vysokých sankcí. 

Škola jakožto veřejný subjekt spadá do kategorie organizací, z nichž každá musí mít svého, 

nebo sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů.  
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GDPR dále stanovuje, že povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů mají 

také všechny soukromé subjekty, jestli hlavní činnosti těchto subjektů spočívají v operacích 

zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé 

pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů. Jinými slovy, ani soukromé školy 

se povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nevyhnou, jelikož jejich 

hlavní činností je právě rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování žáků. (Mendrok a 

kol., 2018, s. 70-71) 

Pověřencem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Pověřenec by měl být nápomocnou 

osobou správci nebo zpracovateli při monitorování toho, zda je zajištěn vnitřní soulad s 

GDPR, dále by měl poskytovat informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům v 

oblasti ochrany údajů, a proto by pověřenec měl mít odborné znalosti v oblasti právních 

předpisů a postupů týkajících se ochrany osobních údajů. Pověřenec také spolupracuje s 

dozorovým úřadem a je kontaktní osobou pro tento dozorový úřad a subjekty údajů, kteří se 

na něho mohou obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních 

údajů a výkonem jejich práv a povinností. (Metodická pomůcka MŠMT, s. 74-75) 

Povinností, kterou správci GDPR ve vztahu k pověřenci pro ochranu osobních údajů ukládá, 

je pověřence jmenovat a učinit to na základě profesních kvalit jmenované osoby, zejména 

na základě jejích odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů a 

schopnosti plnit úkoly dále pověřenci uložené samotným obecným nařízením. Žádná 

specifická forma ověření nebo prokázání profesních kvalit stanovena není, tedy ani forma 

externě získaného osvědčení. GDPR ani nedává prostor k tomu, aby formu ověření kvalit 

nebo nějaké další parametry kvalifikace a osobní způsobilosti stanovily prováděcím 

předpisem buď Komise (EU) nebo členský stát.  Poté, co je pověřenec správcem nebo 

zpracovatelem jmenován, musí mu ten, kdo ho jmenoval a u koho pověřenec pro ochranu 

osobních údajů působí, kromě jiného poskytovat zdroje nezbytné k udržování jeho 

odborných znalostí. (uoou, 2018, online) 

Jelikož je osoba pověřence jednou z nejzásadnějších změn v souvislosti s počátkem 

účinnosti  GDPR a jeho funkcionalita v oblasti školství je velice rozsáhlá, bude se osobě 

pověřence a jeho speciální úloze v oblasti školství podrobněji věnovat následující kapitola. 
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4 Hlavní novinky v oblasti školství dle GDPR 

4.1 Institut Pověřence 

Čl 37 ods. 1 písm. a) GDPR stanovuje, že správce a zpracovatel jmenují pověřence v každém 

případě, kdy zpracování provádí orgán veřejné moci, či veřejný orgán, s výjimkou soudů, 

jednajících v rámci svých soudních pravomocí. Školy a školská zařízení za „orgány veřejné 

moci“ ve smyslu GDPR označit lze, neboť v jistých situacích mají pravomoc rozhodovat o 

právech a povinnostech fyzických osob. Z toho důvodu všechny školy a školská zařízení 

mají povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Lze jen doporučit, aby 

jmenovaný pověřenec měl také znalosti o fungování a chodu školy nebo školského zařízení. 

V případě fyzické osoby pověřenec může být zaměstnancem školy nebo školského zařízení 

na základě pracovní smlouvy nebo může jít o externí spolupracující osobu, která funkci 

pověřence bude vykonávat na základě smlouvy o poskytování služeb, která je 

nepojmenovaným typem smlouvy dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, tedy 

nikoliv v pracovněprávním vztahu.  

Výkon práce pověřence musí být prováděn nezávislým způsobem, proto správce nebo 

zpracovatel zajistí, aby pověřenec nedostával žádné pokyny týkající se výkonu svých úkolů, 

např. pověřenci se nesmí zadat pokyn, jakého výsledku se má dosáhnout, jak prošetřovat 

stížnost, zda kontaktovat dozorový úřad nebo jaký názor nebo právní výklad má pověřenec 

zastávat. Při plnění úkolů pověřence taktéž nesmí docházet ke střetu zájmů, který by mohl 

vzniknout při plnění jiných úkolů pověřence, nesouvisejících s výkonem práce pověřence. 

V souvislosti s plněním svých úkolů nesmí být pověřenec správcem nebo zpracovatelem 

propuštěn ani sankcionován (Metodická pomůcka MŠMT, s. 74-75). 

Hlavní funkce pověřence je lépe specifikována v následujícím textu, kde je oproti výše 

uvedenému, jasně uvedeno, co je skutečně náplní práce pověřence, jeho kompetence a 

odpovědnost. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů má za úkol dohlížet na soulad zpracování osobních 

údajů s GDPR, radit škole ohledně různých skutečností spojených s jejich zpracováním a 

ochranou a dále zároveň slouží jako kontaktní místo pro subjekty údajů a Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Úkolem pověřence je tedy dohlížet a radit, avšak nenese odpovědnost za 
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zpracovávání údajů, tu nese sama instituce, tedy škola či školské zařízení. Pověřenec tedy 

funguje de facto jako samostatný poradní orgán, byť může být přímo zaměstnancem školy, 

neřídí se pokyny správce a nezohledňuje žádné jeho zájmy. (Mendrok a kol., 2018, s. 71-72) 

Podle nového zákona (GDPR) musí jmenovat pověřence (DPO) organizace, které provádí 

rozsáhlé sledování osob, nebo rozsáhlé zpracování údajů o zvláštní kategorii. Organizace 

mají také možnost sdílení osoby pověřence. 

Školy musí posoudit, jaký způsob umožňuje jejich organizační struktura. Pokud zvolí využití 

externího pověřence, musí se ujistit, že má dostatečné znalosti o škole, aby mohl poskytovat 

poradenství na míru. Školy se musí ujistit, že každý, koho angažují, bude mít dostatečné 

prostředky a čas na splnění potřeb školy. (tes.com., 2018, online) 

Výše uvedený zdroj definitivně vymezuje povinnost, že správce nebo zpracovatel musí 

zajistit, aby pověřenec nedostával žádné úkoly týkající se výkonu jeho funkce. Nicméně níže 

uvedené vysvětlení doplňuje tento striktní výklad. 

Tvrzení, že správce nemůže pověřenci pro ochranu osobních údajů ukládat úkoly, vychází z 

posunutí významu omezující podmínky, že správce a zpracovatel jsou povinni zajistit, aby 

pověřenec nedostával žádné pokyny týkající se výkonu úkolů, které mu ukládá obecné 

nařízení, a že není v souvislosti s plněním těchto svých úkolů propuštěn nebo sankcionován. 

Úkoly může správce nebo zpracovatel samozřejmě ukládat, a to dokonce i jiné úkoly a 

povinnosti než ty, které stanoví obecné nařízení a které přímo s obecným nařízením 

souvisejí, např. podílet se na testování, posuzování a hodnocení opatření k zabezpečení 

osobních údajů u správce. Právě pro tyto další úkoly a povinnosti je stanovena omezující 

podmínka, že žádné z nich nesmí vést ke střetu zájmů pověřence. (uoou, 2018, online) 

4.2 Hlavní úkoly pověřence ve škole 

Poskytování informací a poradenství škole a jejím zaměstnancům, kteří se podílejí na 

zpracování osobních údajů žáků, jejich rodičů, zaměstnanců nebo jiných subjektů údajů 

prostřednictvím různých komunikačních kanálů. 

Monitorování, zda škola provádí svou činnost v souladu s GDPR – tento úkol vyžaduje, 

aby pověřenec průběžně sbíral informace o zpracování a identifikoval procesy zpracování, 
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aby tyto procesy analyzoval a ověřoval jejich soulad s GDPR, a to vše s dalšími zaměstnanci 

školy. 

Spolupráce a komunikace s dozorovým orgánem, tj. s Úřadem pro ochranu osobních 

údajů – pověřenec je tedy zároveň kontaktním místem v souvislosti se zpracováním a 

ochranou osobních údajů, s prováděním kontrol, konzultacemi apod., přičemž je dále 

povinen poskytnout dozorovému orgánu potřebnou součinnost. 

Zachování mlčenlivosti – mlčenlivost se vztahuje jak na osobní údaje, tak na veškerá 

technická a bezpečnostní opatření a jiné důvěrné informace školy. (Mendrok a kol., 2018, s. 

72-73) 

4.3 Povinnosti školy vůči pověřenci 

Škola musí zajistit, aby byl pověřenec náležitě a včas zapojen do všech procesů souvisejících 

se zpracováním a ochranou osobních údajů. Dále musí škola pověřenci poskytnout zdroje 

nezbytné k řádnému plnění úkolů, což jsou např. kontakty na zaměstnance, přístup do 

informačních systémů, přístup k osobním údajům (např. školní matrika), přístup k operacím 

zpracování atp. Dalším úkolem pro školu je zajistit, aby pověřenec nedostával žádné pokyny 

týkající se výkonu jeho úkolů, aby byl podřízen přímo vrcholovým řídícím pracovníkům 

(obvykle řediteli školy) a zajistit, aby měly subjekty údajů možnost obrátit se na pověřence 

se svými podněty a stížnostmi. (Mendrok a kol., 2018, s. 73-74) 

Z uvedeného vyplývá, že osoba pověřence může být přímo zaměstnancem školy, což by jistě 

mnohé z jeho povinností usnadnilo. Veškeré pochopení procesů v rámci ochrany osobních 

údajů, vazeb uvnitř školy jak personálních, tak odbornostních by jistě lépe uchopil člověk 

uvnitř organizace. Na druhou stranu ale GDPR ukládá pověřenci i výkon kontroly nad 

školou, kdy jakékoliv pochybení při správě a zpracování osobních údajů je povinen hlásit 

dozorovému orgánu. Škola tedy musí dle svého uvážení zvolit osobu pověřence buď 

z vlastních řad, nebo externího. 

4.4 Komunikace se správcem, či zpracovatelem údajů 

GDPR upravuje v čl. 12 odst. 1 zásadu transparentnosti, tedy požadavek, aby všechny 

informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů byly stručné, snadno přístupné a 

srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Tato 
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informace se týká konkrétně informací poskytovaných subjektům údajů v souvislosti se 

zahájením sběru údajů, a dále v případech, kdy může subjekt uplatňovat svá konkrétní práva. 

Vzhledem k ochraně fyzických osob při nakládání s osobními údaji je nutné vždy postupovat 

s největší opatrností i v případě reakcí na žádosti subjektů. Pokud má správce pochybnost o 

totožnosti osoby, která jej žádá o poskytnutí informací či provedení opatření, přiznává čl. 12 

odst. 6 správci oprávnění vyžádat si od subjektu údajů, který se na něj obrátil s žádostí, 

dodatečné informace nezbytné k potvrzení totožnosti subjektu. 

Ve školách či školských zařízeních lze doporučit informovat rodiče o rozsahu 

zpracovávaných údajů, způsobu zpracování i o právech, která v souvislosti s ochranou 

osobních údajů (např. právo na výmaz, právo vznést námitku proti zpracování, právo na 

opravu a další) subjektu údajů vznikají. Jako vhodná příležitost, například pro oznámení 

změny ve zpracování údajů, či k projednání vhodných opatření, se mohou jevit také 

pravidelně se konající třídní schůzky. (Metodická pomůcka MŠMT, s. 37-38)   

4.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas je jedním z právních titulů, na jejichž základě může správce zpracovávat osobní 

údaje dotyčné osoby. Souhlas může být vyjádřen ústně i písemně. Každý písemný souhlas 

se zpracováním osobních údajů by měl obsahovat následující informace: na zpracování 

kterých údajů se vztahuje, komu a pro jaký účel zpracování je poskytován. Souhlas může 

být poskytnut rovněž na omezenou dobu. (Masarykova univerzita, 2014, s. 5-6) 

Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je právo člověka, nikoliv povinnost. K 

udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemohou být žáci, studenti nebo zákonní 

zástupci žáků jakkoli nuceni. Např. nelze doporučit spojovat podpis souhlasu se 

zpracováním konkrétních osobních údajů, za konkrétním účelem a na předem určenou dobu 

s podpisem jiného dokumentu, např. seznámení se školním řádem, studijním řádem, 

provozním řádem. Dále je třeba si uvědomit, že ten, kdo poskytl souhlas se zpracováním 

osobních údajů, může kdykoliv po dobu zpracování předmětných údajů svůj souhlas odvolat, 

což je zákonné právo subjektu údajů. (Metodická pomůcka MŠMT, s. 12)   
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4.6 Námitka proti zpracování osobních údajů 

Ustanovení čl. 21 GDPR stanovuje právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů a to především s ohledem na důvod zpracování údajů. Toto právo představuje 

zásadní odlišnost oproti ostatním právům, a spočívá v tom, že správce v reakci na uplatnění 

tohoto práva má možnost argumentovat a prokázat závažné důvody pro zpracování daných 

osobních údajů, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů. Po uplatnění 

tohoto práva se proto ze strany správce očekává detailní a precizní odpověď, v níž správce 

náležitě zdůvodní, proč jsou osobní údaje subjektu zpracovávány, a hlavně proč oprávněné 

zájmy správce či třetí osoby převažují nad zájmy subjektu údajů na ochranu jeho soukromí.  

Ve školách a školských zařízeních bude k takovému zpracování osobních údajů docházet 

především v souvislosti s výkonem veřejné moci, který je dán školským zákonem, tedy 

pokud budou rozhodovat o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu, rozhodování o povolení 

individuálního vzdělávacího plánu a podobně. (Metodická pomůcka MŠMT, s. 51-52) 

(Mendrok a kol., 2018, s. 59) 

Tento článek je v ochraně osobních údajů novou právní úpravou, jelikož námitka proti 

zpracování osobních údajů nebyla v zákoně č. 101/2002 Sb. vůbec definována. Správce 

údajů má dle čl. 6 oporu v zákonném zpracování osobních údajů, tudíž i subjekt údajů má 

své právo námitky, která je nově upraveno v GDPR v čl. 21. 

4.7 Omezení zpracování osobních údajů 

Právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje čl. 18 GDPR (dřívější úprava dle § 5 

odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.), ve kterém je mimo jiné uvedeno: 

1. „Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto 

případů: 

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 

správce mohl přesnost osobních údajů prověřit; 

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo 

toho o omezení jejich použití; 
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c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je 

požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude 

ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody 

zpracování subjektu údajů. 

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich 

uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo 

obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z 

důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.“  

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem 

upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.“ 

Na základě žádosti dle čl. 12 GDPR se může tedy subjekt údajů domáhat omezení zpracování 

osobních údajů, a to z důvodů uvedených v čl. 18 GDPR, přičemž omezení může být 

dočasného, nebo trvalého charakteru. Omezením se rozumí aktivita správce, který vyloučí 

příslušné údaje ze zpracování, například přesunem do jiného systému, znepřístupněním 

vybraných osobních údajů, případně jejich zvláštním označením.  

Omezení zpracování osobních údajů není úplný zákaz zpracování. Přestože došlo k omezení 

zpracování, je správce nebo zpracovatel oprávněn osobní údaje zpracovávat z důvodu určení, 

výkonu, obhajoby právních nároků a to např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze 

smluv, např. pojistných. (Metodická pomůcka MŠMT, s. 47-48)    

Pokud bylo zpracování osobních údajů správcem v důsledku žádosti subjektů údajů 

omezeno, osobní údaje, na které se omezení zpracování vztahuje, mohou být zpracovávány 

pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních 

nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého 

veřejného zájmu. (Mendrok a kol., 2018, s. 56) 

4.8 Právo na opravu, výmaz a právo být zapomenut 

4.8.1 Právo na opravu 

V čl. 16 GDPR (dřívější úprava dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona 101/2000 Sb.) je uvedeno: 
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„Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní 

údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na 

doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.“ 

Dle uvedeného článku má subjekt údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu 

opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Změny se budou týkat např. změny jména, 

adresy bydliště, telefonního čísla apod. Z povahy věci nebude vhodné subjektům údajů 

umožnit změnu např. hodnocení, docházky apod. Škola by měla dále zajistit, aby změny 

zpracovávaných osobních údajů jí byly seznatelné. (Metodická pomůcka MŠMT, s. 44)   

4.8.2 Právo na výmaz (právo být zapomenut) 

Základním právem subjektu údajů je právo na to, aby byly jeho údaje vymazány a nebyly 

dále zpracovávány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, 

případně pokud subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další 

důvod pro zpracování, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které 

se ho týkají, nebo pokud je zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR.  

Důvody k vymazání osobních údajů jsou specifikovány v odstavci 1 příslušného ustanovení, 

které dále v odstavci 3 stanoví také výjimky z tohoto postupu. Otázka likvidace údajů však 

byla řešena již v § 20 zákona č. 101/2000 Sb., který v § 5 odst. 1 písm. c) stanovil povinnost 

správce vymazat nepřesné údaje, a dále údaje, u nichž účel zpracování již pominul.  

V souvislosti s tímto ustanovením je nezbytné upozornit na výjimku dle čl. 17 odst. 3 písm. 

b) GDPR, kde je uvedeno, že správce není k výmazu povinen, pokud je zpracování nezbytné 

pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Jako příklad lze uvést vedení školní 

dokumentace, údaje o maturitní nebo závěrečné zkoušce po zákonem stanovenou dobu apod. 

Je tedy nutné postupovat i v souladu s dalšími relevantními předpisy, které zpracování údajů 

školám a školským zařízením ukládají. (Metodická pomůcka MŠMT, s. 45-46)   

4.9 Právo na přenositelnost údajů 

Právo na přenositelnost údajů je ne zcela novým právem explicitně zakotveným v katalogu 

práv subjektů údajů obsaženém v čl. 20 GDPR. Podstatou tohoto práva je možnost subjektu 

údajů za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a 
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právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Toto právo se 

však netýká zpracování údajů ze zákonných důvodů, kdy subjekt údajů nemá z povahy věci 

právo rozhodovat o zpracování, žádat omezení nebo ukončení zpracování. 

Ustanovení tedy umožňuje, aby na žádost subjektu byly jeho osobní údaje předány i přímo 

mezi správci, tedy např. při přestupu dítěte z jedné školy na druhou. V tomto případě požádá 

rodič dítěte školu o předání údajů např. o účasti dítěte v zájmových útvarech, tedy údajů nad 

rámec těch, které se předávají ze zákona. 

Důležitým aspektem tohoto práva subjektu údajů je skutečnost, že se uplatní pouze na údaje 

zpracovávané v elektronické formě, jelikož čl. 20 odst. 1 GDPR výslovně stanoví, že údaje 

poskytnuté žadateli na základě žádosti subjektu údajů, budou správcem poskytnuty ve 

„strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu“, proto se toto ustanovení 

bude vztahovat pouze na údaje zpracovávané v elektronické podobě. (Metodická pomůcka 

MŠMT, s. 50) (Mendrok a kol., 2018, s. 56-57) 

5 Vedení záznamů o činnostech zpracování 

V GDPR upravuje záznamy o činnostech zpracování čl. 30, dřívější úprava v ustanovení § 

13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Správce a zpracovatel jsou povinni vést písemné záznamy 

(za písemné se považují i elektronické záznamy) o činnostech zpracování.  

Pakliže správce zaměstnává méně než 250 osob, vztahuje se na něj tato povinnost jen za 

těchto okolností: 

• v případě zpracování, které představuje riziko pro práva člověka, jehož osobní údaje 

jsou zpracovávány, 

• není-li zpracování pouze příležitostné, nebo 

• jde-li o zpracování zvláštních kategorií údajů (čl. 9 GDPR). 

Při splnění zákonem stanovených podmínek se tedy tato povinnost vztahuje i na 

školy a školská zařízení. 

Čl. 30 GDPR potom stanoví obsahové náležitosti písemných záznamů. Povinné obsahové 

náležitosti záznamů prováděných správci jsou: 

• jméno a kontaktní údaje správce; 
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• účely zpracování; 

• popisy kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů; 

• kategorie příjemců; 

• informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní 

organizaci;  

• plánované lhůty pro výmaz kategorií údajů (pouze pokud je to možné); 

• obecný popis bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1 GDPR (pouze 

pokud je to možné); 

Správce je též povinen písemné záznamy na vyžádání poskytnout dozorovému úřadu. 

(Metodická pomůcka MŠMT, s. 60-61)   

Pokud má tedy škola nebo školské zařízení méně než 250 zaměstnanců, výše uvedená 

záznamní povinnost se na ni nevztahuje.  

5.1 Povinná dokumentace školy v souvislosti s GDPR 

5.1.1 Dokumentace ve vztahu k žákům 

Dokumentace ve vztahu k žákům je ve školním prostředí zpracovávána jednak v zákonném 

rozsahu (např. za účelem vedení záznamů o průběhu vzdělávání nebo o přijímacích či 

ukončovacích zkouškách), kde není potřeba žádný zvláštní dokument, ani souhlas dotčené 

osoby, ale také nad zákonný rámec, vyplývající ze školského zákona a souvisejících 

právních předpisů. V druhém případě je nutné, aby zpracování takových údajů bylo založeno 

na odpovídajícím právním titulu, jímž bude obvykle souhlas dotčené osoby. (Mendrok a kol., 

2018, s. 87-88) 

5.1.2 Dokumentace ve vztahu k zaměstnancům školy 

Škola jakožto zaměstnavatel musí u všech svých zaměstnanců plnit povinnosti související 

se vznikem a trváním pracovního poměru. Jelikož i zde se jedná o zpracování údajů z titulu 

plnění zákonných norem, škola k takovému zpracování nemusí mít žádný speciální souhlas 

zaměstnanců. 



33 

 

Pokud ale škola zveřejňuje např. fotografie nebo soukromé kontaktní údaje učitelů (e-

mailová adresa s doménou školy se za soukromý kontaktní údaj nepovažuje) na svých 

webových stránkách, potřebuje k tomu výslovný souhlas dotčených učitelů.  

Dále je potřeba upozornit, že škola jako správce údajů musí zajistit, aby její zaměstnanci 

dodržovali závazek mlčenlivosti o osobních údajích, se kterými mohou přijít do styku. Je 

proto vhodné, aby škola doplnila do svých pracovních smluv prohlášení o mlčenlivosti, 

případně aby pro tyto účely zpracovala samostatné prohlášení pro každého zaměstnance. 

(Mendrok a kol., 2018, s. 88-89) 

5.1.3 Dokumentace ve vztahu k externím spolupracovníkům školy 

Ke zpracování osobních údajů nedochází pouze uvnitř školy, ale také u externě 

spolupracujících osob. Pokud osobní údaje žáků či učitelů pro školu zpracovává jiný subjekt 

v postavení zpracovatele, škola s takovým subjektem musí uzavřít smlouvu o zpracování 

osobních údajů. Jedná se například o dodavatele informačních systémů, čipových a 

vstupních karet apod.  

Pokud byla smlouva uzavřena ještě během účinnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, doporučuje se její důkladná revize, jelikož GDPR stanovuje jiné povinné 

náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů, která musí dle GDPR osahovat závazek, 

že zpracovatel postupuje při zpracovávání osobních údajů v souladu s čl. 32 GDPR. 

(Mendrok, 2018, s. 89) 

 

6 Úřad pro ochranu osobních údajů 

Činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů je právně ukotvena zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

§ 28 zákona č. 101/2000 Sb. uvádí činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů takto: 

(1) Úřad je nezávislý orgán. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a 

jinými právními předpisy. 

 (2) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona. 
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(3) Činnost Úřadu je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České 

republiky. 

V § 29 téhož zákona je pak konkrétněji vymezeno působení Úřadu pro ochranu osobních 

údajů: 

1) Úřad  

a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování 

osobních údajů,  

b) vede registr zpracování osobních údajů,  

c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování 

osobních údajů a informuje o jejich vyřízení,  

d) zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti,  

e) vykonává další působnosti stanovené mu zákonem, 

f) projednává přestupky a uděluje pokuty podle tohoto zákona, g), zajišťuje plnění požadavků 

vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a z přímo 

použitelných předpisů Evropské unie  

h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů,  

i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány 

mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. Úřad v souladu s 

právem Evropské unie plní oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a) 

(2) Při výkonu dozoru ve formě kontroly se postupuje podle zvláštního právního předpisu. 

(3) Dozor nad zpracováním osobních údajů, které provádějí zpravodajské služby, stanoví 

zvláštní právní předpis. 

Dozorová činnost je základním posláním Úřadu pro ochranu osobních údajů. V souladu s čl. 

51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 101/2000 Sb. je Úřad 

ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto 

nařízením, tímto zákonem a zvláštními právními předpisy (více v podrubrice Působnost 
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Úřadu). Úřad dále vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů 

vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.  

Správní dozor je činnost, při které dozorující orgán sleduje chování nepodřízených subjektů 

a porovnává je s žádoucím chováním. V návaznosti na zjištěný nesoulad potom využívá 

nápravné nebo sankční prostředky.    

Správní dozor tedy členíme do dvou základních fází:    

 fáze zjišťování a hodnocení – výkon kontroly,    

 fáze aplikace nápravných nebo sankčních prostředků – fakultativní fáze, která závisí 

na výsledku zjištění a hodnocení. (uoou, 2018, online) 
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7 Adaptační zákon 

V prosinci roku 2018 poslanecká sněmovna schválila dlouho očekávaný tzv. adaptační 

zákon. V zemích Evropské unie jsme jednou z posledních zemí, která dosud legislativu 

nesladila s GDPR. V lednu roku 2019 však senátoři vrátili adaptační zákon do poslanecké 

sněmovny s návrhem změn k projednání. V tuto chvíli tedy není konečná podoba 

adaptačního zákona zřejmá, nicméně již samotný návrh, který byl schválen poslaneckou 

sněmovnou vzbudil v určitých ustanoveních minimálně rozpaky. (GDPR, 2019, online) 

7.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů od patnácti let 

GDPR stanovilo rozsah a možnost úpravy v rozmezí od 13 do 16 let, naši zákonodárci však 

byli v tomto ohledu poměrně přísní, jelikož adaptační zákon stanovuje tuto věkovou hranici 

na 15 let. Přísnější je v tomto ohledu například Německo, které stanovilo věkovou hranici 

až na nejvyšší možnou věkovou hranici, tedy 16 let. Naopak například Norsko, Dánsko, nebo 

Estonsko zvolili naopak nejnižší možnou věkovou hranici, tedy 13 let. (GDPR, 2019, online) 

7.2 Rozdílnost výše pokud pro veřejnou správu a soukromý sektor 

Dle GDPR lze pokuty udělit například za únik zpracovávaných osobních údajů, nebo za 

překročení nezbytné doby pro uchovávání osobních údajů, ale také v případě, kdy je 

nahlášen únik dat osobních údajů úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokutu dle GDPR lze 

udělit pokutu až do výše 20 mil. EUR, případně až do 4 % celosvětového ročního obratu.  

Adaptační zákon výši této pokuty nemění, avšak každý členský stát má možnost upravit 

hranice pokut pro veřejnou správu. Poslanci tak v návaznosti na toto ustanovení GDPR 

zavedli v zákoně limity pro pokuty na 10 milionů Kč pro veřejnou správu obecně. Pokud je 

subjekt obcí, která nevykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností, dobrovolným svazkem takových obcí, příspěvkovou organizací 

takové obce nebo právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 

zřizovanou obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, pak jen do 5 000 Kč. (Patria, 2019, 

online) 
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Tato úprava adaptačního zákona byla jednou z neproblematičtějších oblastí při projednávání 

v horní komoře Parlamentu České republiky. Senátoři navrhovali úplné zrušení limitů pokut 

pro veřejnou správu. (GDPR – podnikatel, 2019, online) 

Vedle pokut však zákon o zpracování osobních údajů umožňuje uložit subjektům, u nichž 

bylo zjištěno porušení právních předpisů na úseku ochrany osobních údajů, rovněž opatření 

k odstranění nedostatků, při jejichž uložení lze navíc od správního trestu (pokuty) 

upustit.(Patria, 2019, online) 
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8 Výzkumné šetření 

V teoretické části bakalářské práce byla zmapována problematika ochrany osobních údajů 

v kontextu s přijetím GDPR, byly vymezeny nově vzniklé instituty a byla popsána 

problematika implementace GDPR v prostředí škol. V praktické části navazuje tato práce na 

teoretické vymezení pojmů a nových institutů dle GDPR za účelem zmapování komplikací 

při implementaci GDPR a to zejména při zavádění nových institutů dle GDPR, se zaměřením 

na míru zvýšení administrativní zátěže a finančních nákladů základních škol. 

8.1 Metodologie výzkumu 

Cílový, též výzkumný soubor (popř. populace) je množina objektů, kterých se zkoumání 

týká, na které se mají jeho výsledky vztáhnout. Základní soubor je množina jednotek, která 

ve výzkumné situaci figuruje právě v roli cílového souboru. Jde tedy o souhrn objektů, který 

lze vymezit, podchytit, identifikovat a z něhož se pak vybírá. Výběrový soubor, též vzorek, 

je množina objektů/jednotek, která ve výzkumu zastupuje základní soubor. Výsledky 

zkoumání zjištěné na výběrovém souboru by měly být, pokud má jít o výzkum 

reprezentativní, zobecnitelné na soubor základní, tzn. i na cílový. (Reichel, 2009, s. 76) 

Správnou volbou k získávání výzkumných informací je dotazování, specifický způsob pro 

sociální výzkum. Navíc jde o kontaktní zkoumání výhradně živých osob (nelze se tázat 

výtvorů či jiných výsledků jejich činnosti). Podstatou dotazování je kladení otázek, ať už ve 

formě mluvené (rozhovor), nebo písemné (dotazník). (Reichel, 2009, s. 99) 

Kvantitativní výzkum se zabývá kvantifikovatelnými daty, která jsou obvykle sčitatelná. 

Využívají se větší soubory respondentů. Respondenti jsou obvykle vybíráni náhodným 

způsobem, někdy se však využívá záměrný způsob výběru respondentů v závislosti na 

konkrétním kvantitativním výzkumu. Používají se spíše uzavřené otázky, které se uzavírají 

stupnicemi (škálami). Typickými otázkami jsou: Jak často? Kolik? (Halada, 2015, s.58) 

Dotazník, tedy způsob písemného kladení otázek a následné získávání písemných odpovědí 

(Gavora, 2010, str. 121-128) 

Kvantitativní výzkum má omezené informace o mnoha jedincích, silnou redukci počtu 

pozorovaných proměnných a silnou redukci počtu sledovaných vztahů mezi těmito 
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proměnnými, generalizace na populaci je většinou snadná a validita této generalizace je 

měřitelná (Majerová, et.al.2008).    

8.2 Výzkumné cíle a předpoklady 

Pro účely výzkumného šetření jsou zkoumané oblasti zaměřeny především na problematiku 

implementace GDPR v prostředí základních škol, a to především za účelem zjištění míry 

nárůstu administrativních činností a finančních nákladů škol v souvislosti s přijetím GDPR. 

Další zkoumanou oblastí je pak informovanost zaměstnanců školy v oblasti GDPR. 

1. Vystačily si školy se stávajícími zaměstnanci školy, nebo oslovily externí 

specialisty? 

2. K jak velkému nárůstu finančních nákladů a administrativních činností došlo 

v souvislosti s GDPR? 

3. Byli (všichni / vybraní) zaměstnanci školy proškoleni v souvislosti s GDPR? 

8.3 Dotazníkové šetření 

8.3.1 Vymezení objektu šetření  

Výzkumnou metodou bylo zvoleno dotazníkové šetření, což je nástrojem kvantitativního 

výzkumu. Cílovým souborem pro účely dotazníkového šetření jsou Pražské základní školy, 

základním souborem pak základní školy v Praze 5.   Dotazníkové šetření bude prováděno 

mezi řediteli (nebo jimi zmocněnými osobami) základních škol v městské části Praha 5, kde 

se nachází celkem 41 základních škol, z nich je 29 škol zřízeno obcí, 5 škol zřízených krajem, 

2 školy mají zřizovatele státní správu ve školství, 4 školy jsou privátní a 1 škola je církevní 

s počtem žáků zhruba od 500 do 1300. 

8.3.2 Techniky sběru dat   

Pro kvantitativní výzkum jsem zvolila jako nástroj dotazníkové šetření, jakožto klasický 

nástroj sociologického výzkumu. Dotazník v písemné podobě byl rozeslán všem 

respondentům, před samotným rozesláním dotazníku ještě proběhl tzv. předvýzkum formou 

telefonického rozhovoru s cílem zjistit, zda dotazníkové otázky jsou správně formulovány a 

respondentům srozumitelné. Předvýzkum byl prováděn na respondentech, kteří se 

samotného výzkumu formou dotazníkového šetření nezúčastní. 
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8.3.3 Školy zúčastněné dotazníkového šetření 

Elektronický dotazník byl rozeslán všem 41 základním školám na Praze 5, v členění dle 

zřizovatele, přičemž předpokládaná návratnost dotazníků byla kolem 40 - 60%. Jednotlivé 

zastoupení základních škol dle jejich zřizovatele: 

 29 základních škol zřízených obcí 

 4 privátní základní školy 

 5 škol zřízených krajem 

 2 školy zřízené státní správou ve školství 

 1 církevní škola 

8.3.4 Průběh dotazníkového šetření 

V první fázi dotazníkového šetření byl proveden předvýzkum formou telefonického 

rozhovoru, na základě kterého byly dotazníkové otázky ještě upraveny a rozšířeny na další 

oblasti zkoumání. Poté byl rozeslán elektronický dotazník výše uvedenému počtu ředitelů 

základních škol. Pro vyplnění dotazníku mohl ředitel navrhnout jinou pověřenou osobu, 

nebo jej vyplnit sám. Předpokládaná návratnost vyplněných dotazníků (40 - 60%) byla 

správná, neboť z celkového počtu rozeslaných dotazníků bylo získáno 19 vyplněných 

dotazníků. 

8.3.5 Návrh otázek do dotazníku 

Dotazníkové otázky vznikaly postupně, z první fáze, ve které proběhla telefonická 

konzultace, jako forma předvýzkumu, vzešly otázky č. 4 a 5 a naopak některé otázky proto 

pozbyly smyslu a byly z dotazníku vyjmuty. Takto upravený dotazník byl elektronickou 

formou odeslán ředitelům vybraných základních škol. 

 

8.4 Výsledky a vyhodnocení výzkumu 

8.4.1 Základní třídění dotazníkového šetření  

Z výsledků dotazníkového šetření se vyprofilovala část výběrového vzorku, vzniklá 

procentem návratnosti odpovědí. Tuto část výběrového vzorku prezentuje následující 

grafické znázornění zastoupení jednotlivých zúčastněných škol, dle jejich zřizovatele. 
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Obrázek č. 1: Počet zúčastněných škol dle jejich zřizovatele 

Další základní otázkou byl počet žáků předmětné školy. Zastoupení jednotlivých základních 

škol dle počtu žáků prezentuje následující grafické znázornění. 

 

Obrázek č. 2: Zastoupení respondentů dle počtu žáků 

Důležitou zkoumanou oblastí pak byl nárůst administrativních činností, který respondenti 

uváděli v procentuálním vyjádření, jak je vyznačeno na obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3: Nárůst administrativních činností v procentuálním vyjádření 

 

V otázce číslo 4 respondenti uváděli, zda se při implementaci GDPR setkaly s nějakými 

problémy, přičemž 100% respondentů odpovědělo kladně. Na kladnou odpověď pak 

navazovala další otázka, týkající se problémových oblastí. V grafu níže jsou uvedeny 

nejčastější problémy, se kterými se školy potýkaly, přičemž v dotazníku měli respondenti 

možnost uvést i více odpovědí. Tato oblast zkoumání byla zařazena až po provedení 

předvýzkumu formou telefonického dotazování. 
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Obrázek č. 4: Kategorizace problematických oblastí 

Na procentuální vyjádření nárůstu administrativních činností (obrázek č. 3) pak navazuje 

další zkoumaná oblast, kterou je faktické vyjádření vynaložených finančních nákladů 

v souvislosti s implementací GDPR. Implementací se rozumí počáteční náklady na úpravu 

informačních systému, proškolení zaměstnanců, úprava již stávajících smluvních vztahů 

apod. Nejedná se tedy již o další náklady, které po zavedení všech počátečních opatření škola 

vynakládá, např. pravidelné platby pověřenci, či externí zpracovatelské firmě. 

Překvapujícím zjištěním byly velmi nízké finanční náklady na implementaci GDPR. 

Výsledky zkoumané oblasti jsou graficky znázorněny na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 5: Vyjádření finančních nákladů na implementaci GDPR 

Dalším bodem výzkumu pak byla volba pověřence, tedy skutečnost, zda si školy zvolily jako 

pověřence interního zaměstnance, nebo externího pracovníka. Zde překvapivě velká většina 

škol zvolila externího pracovníka. Tato skutečnost byla podrobena dalšímu zkoumání, kdy 

z internetových stránek škol bylo zjištěno, že pověřenec je pro mnoho škol společný a bývá 

to zaměstnanec obecního úřadu, tedy zřizovatele.  

 

Obrázek č. 6: Pověřenec GDPR 
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Na otázku č. 8 odpověděli všichni respondenti tak, že žádná ze škol nemá uzavřenou 

smlouvu o zpracování osobních údajů s externí zpracovatelskou firmou. Veškeré osobní 

údaje jak o žácích, tak o uchazečích a zaměstnancích tedy všechny oslovené základní školy 

zpracovávají v rámci své agendy. 

Další otázka byla na ředitele školy, nebo osoby jím pověřené, a to zda se orientuje 

v legislativě GDPR. Z odpovědí vyplývá, že většina ředitelů se dle vlastního hodnocení 

v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR orientuje bezpečně, jak dokazuje další grafické 

znázornění.  

 

 

Obrázek č. 7: Subjektivní hodnocení ředitelů ve znalostech GDPR 

Posledním bodem dotazníku byl způsob provedení proškolení zaměstnanců školy v oblasti 

GDPR, respektive zda vůbec byli zaměstnanci proškoleni a pokud ano, tak jakou formou.  
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Obrázek č. 8: Způsob proškolení zaměstnanců školy 

8.4.2 Další třídění dotazníkového šetření 

Z provedeného dotazníkového šetření lze sumarizovat i další údaje a to dle vzájemné 

komparace. Například velikost školy dle počtu žáků nemá na vynaložené finanční prostředky 

na implementaci GDPR žádný zásadní vliv. Po sumarizaci dat bylo zjištěno, že ve většině 

škol zřízených obcí jsou vynaložené finanční prostředky menší než 50 tisíc korun, oproti 

školám zřízených krajem, nebo státní správou ve školství, kde vynaložené finanční 

prostředky činily 50 – 100 tisíc korun. Nejvíce finančních prostředků pak vynaložily privátní 

školy, kde částka činila 100 – 250 tisíc korun.  
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Obrázek č. 9: Vynaložené finanční prostředky dle zřizovatele 

Dalším zjištěním, které vyplynulo z komparace údajů, je konstatování, že většina 

zaměstnanců škol byla v oblasti GDPR proškolena externími školiteli bez ohledu na jejich 

velikost či zřizovatele. Externím školitelem pak byli proškoleni všichni zaměstnanci těch 

škol, které mají externího pověřence GDPR. Všichni dotázaní ředitelé, kteří uvedli vlastní 

hodnocení znalostí GDPR jako výborné či velmi dobré byli taktéž proškoleni externím 

školitelem, zatímco ti ředitelé, kteří uvedli, že se v oblasti GDPR spíše neorientují, byli 

školeni interním školitelem, nebo vůbec. 

 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo především vymezit nově vzniklé instituty, zmapovat 

problematiku implementace legislativních změn v souvislosti s přijetím GDPR a zasadit 

tento právní rámec do kontextu s dosavadní právní úpravou se zaměřením na administrativu 

a chod školy. V teoretické části se po zmapování historického kontextu ochrany osobních 

údajů práce zaměřila především na vymezení nové právní úpravy v oblasti problematiky 

ochrany osobních údajů v souvislosti s přijetím GDPR, specifikací nově vzniklých institutů 

a problematikou zákonnosti zpracování se zaměřením na oblast školství. 
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Výzkumné šetření pak mělo za cíl navázat na teoretickou část za účelem zmapovat 

komplikace při implementaci GDPR se zaměřením na nové instituty, dále pak zjistit míru 

zvýšení administrativní zátěže a faktických nákladů základních škol. 

V samotném počátku vzniku této práce (červen roku 2018), při tvorbě Ideového plánu 

bakalářské práce bylo velice obtížné vyhledat jakoukoliv nejen odbornou literaturu, ale 

v podstatě i jakékoliv jiné relevantní informace, jelikož platnost GDPR bylo v tu dobu pouze 

jeden měsíc. Postupem času však na knižním trhu bylo vydáno několik textů, které byly 

použity jako zdroje k sepsání této práce.  

V teoretické práci byly vysvětleny historické mezníky, na základě kterých se vyvinula 

současná právní úprava v České republice a následně vyjmenovány důvody vzniku 

samotného GDPR v prostředí Evropské unie. V práci byly vyzdvihnuty především instituty, 

které vznikly s přijetím GDPR a které byly pro dosavadní právní prostředí České republiky 

největší neznámou. Ve chvíli, kdy byla tato práce téměř hotová, byl poslaneckou sněmovnou 

schválen tzv. adaptační zákon, který však horní komora Parlamentu České republiky vrátila 

do poslanecké sněmovny s návrhy na jeho úpravu. V tuto chvíli tedy není konečná podoba 

adaptačního zákona zřejmá, nicméně již samotný návrh, který schválila poslanecká 

sněmovna, budí v určitých ustanoveních, kterými se tato práce okrajově zabývá, minimálně 

rozpaky. 

Z dotazníkového šetření byly získány informace o implementaci GDPR v oblastech 

administrativy, finančních nákladů, volby pověřence GDPR, problematických oblastí a 

proškolování zaměstnanců. V administrativě dle výsledků šetření došlo k významnému 

nárůstu a tato oblast byla taktéž nejčastěji uváděna jako problematická. Oproti tomu 

navzdory očekávání nebyly finanční náklady na implementaci GDPR nijak významnou 

položkou a to bez ohledu na velikost školy a tudíž výši rozpočtu školy. Dalším zajímavým 

zjištěním je skutečnost, že většina škol a to bez ohledu na zřizovatele, nebo velikost školy 

zvolila externího pověřence GDPR. Zajímavým zjištěním je i skutečnost, že ředitelé, nebo 

jimi zmocnění zaměstnanci k vyplnění dotazníku v rámci sebehodnocení uvedli výborné, 

nebo velmi dobré znalosti problematiky GDPR v případech, kdy byli proškoleni externími 

školiteli. Naopak velmi malé, nebo žádné znalosti v oblasti GDPR pak uvedli ředitelé, nebo 

jimi zmocnění zaměstnanci školy, kteří byli proškleni, buď interními školiteli, nebo vůbec. 
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Hlubší a podrobnější zkoumání by si pak zasloužila především oblast problémových 

dokumentací, např. důvody v dotazníku nejčastěji jmenovaných problémů se zákonnou a 

ostatní dokumentací školy. Hlavně tomu, zda problémy nastávaly zejména při kvalifikaci 

zákonnosti zpracování osobních údajů, nebo naopak při získávání souhlasu se zpracováním 

osobních údajů od subjektů údajů. Jaké zpracování osobních údajů a z jakého důvodu se jeví 

v podmínkách českého školství jako nejvíce problematické, nebo dokonce nadbytečné. 

Dalšímu zkoumání bych také doporučila rozsah a kvalitu spolupráce s pověřenci GDPR. 

 

.  
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Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Dotazník 

1) Uveďte zřizovatele Vaší školy: 

 Obec 

 Kraj 

 Státní správa ve školství 

 Privátní 

 Církev 

 

2) Uveďte počet žáků Vaší školy: 

 méně než 500 

 500 až 750 

 750 až 1000 

 Více než 1000 

3) O kolik % vnímáte nárůst v administrativních činnostech v od počátku platnosti GDPR? 

 Méně než 10% 

 10 – 30% 

 30 – 50% 

 50 – 70% 

 70 – 100% 

 Více než 100% 

4) Vznikly ve vaší škole nějaké problémy při implementaci GDPR? 

 Ano 

 Ne 

5) Pokud ano, čeho se týkaly? (lze uvést více odpovědí) 

 Zákonné dokumentace školy 

 Ostatní dokumentace školy 

 Proškolení zaměstnanců školy 
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 Jiné 

 

6) Jaké byly celkové náklady Vaší školy spojené s implementací  GDPR? 

 0 – 50 tis. 

 50 – 100 tis. 

 100 – 250 tis. 

 250 – 500 tis. 

 Více než 500 tis. 

 

7) Pověřenec GDPR je pro Vaší školu: 

 Externí 

 Interní (zaměstnanec školy) 

8) Zpracovává Vaše škola osobní údaje v rámci své agendy, nebo má uzavřenou smlouvu na 

zpracování osobních údajů s externí zpracovatelskou firmou? 

 V rámci své agendy 

 Částečně škola, zbytek zpracovatelská firma 

 Zpracovatelská firma 

 

9) Orientujete se Vy konkrétně v legislativě GDPR? 

 Ano zcela 

 Ano částečně 

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

10) Byli zaměstnanci Vaší školy proškleni k GDPR? 

 Ano externím školitelem 

 Ano interním školitelem 

 Ne 


