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Zkratka Vysvětlení zkratky 

Nařízení 

GDPR 

General Data Protection Regulation (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 (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) 

ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad 

MČP1 
Městská část Prahy 1 

IS Informační systém 

DPIA 
Data Protection Impact Assessment – posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů 

ICT, 

IT 
Informační komunikační technologie 

ITMS Služby poskytované na bázi informačních technologií 

ISMS 
Information Security Management System (systém řízení bezpečnosti 
informací) 

ISVS Informační systém veřejné správy 

EU Evropská unie 

Pojmy  

DPO, 

Pověřenec 
Data Protection Officer (Pověřenec na ochranu osobních údajů) 

Osobní údaj 

OU 

Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném 
subjektu údajů. Identifikovatelným subjektem údajů je fyzická osoba, 
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, 
síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby. Jedná se o demonstrativní a 
nikoliv úplný výčet. 
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Zvláštní kategorie 
osobních údajů, 

Citlivý osobní údaj 
(dále COÚ) 

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou osobní údaje, které vypovídají  
například o rasovém či etnickém původu, politických názorech, 
náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství 
v odborech. Dále mezi osobní údaje patří genetické údaje nebo 
biometrické údaje jedinečně identifikující subjekt údajů a údaje o 
zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci 
subjektu údajů; dále  jen „zvláštní osobní údaje“ případně také jen 
„citlivé osobní údaje“ 

Subjekt údajů 
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a která je na základě 
těchto údajů identifikovatelná; může se jednat o zaměstnance, 
klienta/uživatele/občana, návštěvníka objektu, jiných osob atp. 

Zpracování 
osobních údajů 

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo 
soubory osobních údajů, které je prováděno pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo 
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, 
likvidace nebo zničení. 

Správce 
Každý subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely 
a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracováním osobních 
údajů může Úřad jakožto Správce zmocnit nebo pověřit Zpracovatele. 

Zpracovatel 
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce. 

Třetí osoba 

Třetí strana 

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jiný subjekt, který není subjektem údajů, Správcem, Zpracovatelem 
ani osobou přímo podléhající Správci nebo Zpracovateli, jenž je 
oprávněna ke zpracování osobních údajů. 

Oprávněná osoba 
Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna seznámit se 
s osobním údajem. 

Princip „Need to 
know“ 

Objektivní a důvodná potřeba na straně oprávněné osoby seznámit 
se s osobním údajem za účelem plnění pracovních povinností či 
jiných povinností nebo oprávněných zájmů. 

Automatizované 
zpracování 
osobních údajů 

Operace uskutečňované zcela nebo zčásti pomocí automatizovaných 
postupů, zahrnuje operace typu: ukládání osobních údajů na nosiče 
informací, provádění logických a/nebo aritmetických operací s 
těmito osobními údaji, jejich změna, likvidace, vyhledávání nebo 
rozšiřování. Na základě této definice pak lze dospět k závěru, že 
proces profilování ve smyslu nařízení nemusí být zcela 
automatizovaný, ale že může být zapojen i lidský faktor. 

http://www.servodata.net/


                     

4 
 

 

  

Pseudonymizace 

Zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny 
konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Tyto 
dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a vztahují se na ně 
technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou 
přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. 

Nosič informací 

Nebo také datové či paměťové médium, datový nosič či záznamové 
médium. Jedná se o paměťový nosič datových informací (dat) 
používající k jejich uchování nějaký fyzikální princip. Kromě 
elektronických lze za datová média považovat i jakékoli jiné hmotné 
nosiče, pokud slouží k zaznamenání určité informace. Dalším typem 
je tištěná informace.  

Informace 
Údaj (data) v listinné či elektronické podobě, kterému je přiřazen 
význam. 

Dokument 

Každá písemná, obrazová, zvuková nebo jinak zaznamenaná 
informace, ať již v podobě listinné (analogové) nebo elektronické 
(digitální), která byla vytvořena v rámci Úřadu nebo byla Úřadu 
doručena.  

Zveřejněný osobní 
údaj 

Osobní údaj zpřístupněný neurčitému okruhu příjemců zejména 
hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo 
jako součást veřejného seznamu. 

Evidence 
Soubor informací, jehož obecným znakem je způsob, jakým jsou 
informace o osobních údajích uspořádány a způsob jejich 
zpřístupnění. 

Bezpečnostní 
politika 

Pojem „bezpečnostní politika“ zahrnuje všechny nejširší a nejvyšší 
politiky úřadu směřující k ochraně jejich pracovníků a aktiv. Jako 
podřízená pro oblast informatiky je v úřadu zpracována „Politika 
bezpečnosti informací“ a další návazné dokumenty. 

http://www.servodata.net/
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1. Úvod 

Vedení Městské části Prahy 1 (dále Úřad) si uvědomuje, že vysoká úroveň využívání 

informačních a komunikačních technologií, jak v rámci zpracování informací uvnitř úřadu, tak 

i v rámci komunikace se spolupracujícími organizacemi, včetně příspěvkových organizací, 

také přináší rizika. Tato „Bezpečnostní strategie – posloupnost strategických kroků" je 

základním dokumentem, který úřad vydává pro zajištění bezpečného a efektivního provozu 

informačních a komunikačních systémů, provozovaných ve společném prostředí 

informačního systému úřadu. Bezpečnostní strategie je závazná pro všechny osoby 

i organizace, jejichž činnost se jakýmkoli způsobem dotýká informačního systému (IS) úřadu. 

Účelem dokumentu je formulace jasné a závazné koncepce řešení informační bezpečnosti IS 

a definice základních přístupů při ochraně osobních údajů. Bezpečnostní strategie vytváří 

základ pro tvorbu vnitřních norem a definuje zásady chování všech účastníků — tj. uživatelů, 

vedoucích pracovníků, správců i třetích stran. 

Vedení městské části deklaruje svou strategii trvalého zajišťování informační bezpečnosti 

jako nedílné součásti všech řídicích procesů úřadu. 

Bezpečnostní strategie musí vycházet a vychází z celkové strategie úřadu a regulatorních 

požadavků. Při zpracování tohoto dokumentu byly vzaty do úvahy také vnější i vnitřní vlivy. 

Důvodem je, že i zde vznikají rizika, kterým musí úřad čelit. Cílem strategie informační 

bezpečnosti, a to i ve vazbě na ochranu osobních údajů, je pak zcela logicky minimalizace 

těchto rizik, a to na úroveň, která bude pro vedení úřadu akceptovatelná, respektive která 

odpovídá jeho postoji k riziku tzv. risk appetite. 

Strategie informační bezpečnosti musí vycházet z analýzy rizik, jejímž výstupem je seznam 

kritických aktiv, hrozby, kterým je městská část vystavena, a příslušná opatření, jež jsou či 

mají být zavedena. Identifikovaná rizika je nutno eliminovat za pomoci zavedení účinných 

bezpečnostních opatření. Pro výběr vhodných opatření navrhujeme použít mezinárodní 

standard ISO/IEC 27002, který obsahuje 133 konkrétních opatření.  

Strategie má za cíl podporovat strategický plán rozvoje Městské části Prahy 1. Vše vychází 

z toho, že v návaznosti na dokumenty uvedené v kapitole 2 tohoto dokumentu, jsou či v 

oblasti IT musí být postupně zpracovány a implementovány procesy a systémy, které mají za 

cíl usnadnit komunikaci úřadu s klienty a snížit administrativní zátěž občanů, podnikatelů i 

úředníků. To vše při respektování zásad bezpečnosti a zohlednění aktuálních a 

předpokládaných kybernetických hrozeb a trendů. 

 

Cílem bezpečnostní strategie na ochranu osobních údajů je nastavení takových podmínek, 
které pomohou chránit cenná aktiva v podobě osobních údajů, a pomohou předcházet nebo 
snížit bezpečnostní rizika. 

 

http://www.servodata.net/
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2. Legislativa a strategické dokumenty 

Níže je uveden základní výčet platných norem a strategických dokumentů EU, ČR.  

S ohledem na charakter dokumentu je specifikován základní legislativní rámec ve veřejné 

správě. Tento rámec tvoří především: 

 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS) ve znění 

zákona č. 81/2006 Sb., 

 vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS, 

 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 

předpisů, případně též zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

 zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

 zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 

Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

 zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 

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

 zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, 

 nepřímý vliv na ICT mají následující zákony, týkající se mimo jiné výměny informací 

mezi jednotlivými orgány veřejné správy (především jejich ustanovení o vzájemném 

poskytování údajů a informací mezi státními orgány a orgány územních samospráv), 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, 

 zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech, 

 vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů 

do informačního systému. 

Vliv na bezpečnostní strategickou koncepci mají také evropské dokumenty, jejichž základní 

dopady spočívají v tom, že formulují a shrnují evropské vize a cíle v oblasti informatizace 

společnosti a rozvoje ICT. Zavádějí a definují některé pojmy, mají dopad na legislativu 

společenství a tím pádem i na legislativu členských států a svým významem ovlivňují a 

kultivují strategické myšlení na poli informatiky a ICT.  

Mezi základní dokumenty patří: 

http://www.servodata.net/
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 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 (Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Dále GDPR (General Data Protection Regulation). 

Podobně jako evropské koncepční dokumenty poskytují i národní dokumenty myšlenková 

východiska a rámce pro strategické uvažování, a dále nějakým způsobem stanovují omezující 

podmínky formulováním pravidel, priorit a opatření. Bezpečnost musí být schopna podpořit 

v dokumentech uvedené záměry a zároveň ošetřit potenciální rizika. Mezi základní 

dokumenty patří: 

1) Národní rozvojové priority ČR pro období 2014+ 

 zvyšování kvality a efektivity veřejné správy,  

 cílem priority bude poskytnout kvalitní služby občanům a přispět k budování 

konkurenceschopné, na podnikání a inovacích založené ekonomiky 

prostřednictvím dobře fungujících institucí. 

 Tematické prioritní oblasti:  

o zkvalitňování legislativního a regulačního prostředí,  

o podpora optimalizace procesů ve veřejné správě,  

o zavádění a rozvoj digitalizace agend veřejné správy,  

o zvyšování kvalifikace ve veřejné správě.  

2) Strategický rámec Česká republika 2030 (2017),  

 

Provozování informačního systému úřadu je ošetřeno interními předpisy. Jedná se zejména 

o: 

 Role odpovědnosti a pravomoci 

 Provozní řád Informačního systému a ICT MČ Praha 1 

 Směrnice pro řízení bezpečnosti informací 

 Metodika řízení rizik ITSM 

 Informační koncepce 

 Politika ITSM 

 Politika bezpečnosti informací 

 Příručka uživatele informačního systému a ICZ MČ Praha 1 

 Analýza rizik – Rizika  

 Analýza rizik – Aktiva   

http://www.servodata.net/
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3. Jednotlivé strategické kroky pro oblast ochrany osobních údajů 

1  Prokázání souladu / Stav připravenosti na GDPR 

Organizační 

opatření: 

Úřad jakožto Správce se zavazuje dodržet zásady obsažené v čl. 5 odst. 
1 GDPR.  

To znamená, že úřad musí mít zpracovanou dokumentaci, která ošetří 
dané účely, a musí, i dle čl. 13, obsahovat: 

 Jméno a kontaktní údaje Správce (jeho zástupce). 

 Jméno a kontaktní údaje na Pověřence. 

 Obecný popis základních organizačních a technických opatření 
a jejich cíl zajistit bezpečnost OÚ (důvěrnost, dostupnost, 
odolnost a integritu) v rámci zpracování OÚ. 

 Výčet práv Subjektů osobních údajů a způsob jejich naplnění 
v prostředí Správce. 

Dokument/dokumenty budou tvořit ucelenou důkazní základnu 
a poslouží i pro výkon dohledové činnosti ze strany Pověřence. Toto 
spočívá v doložení bezpečného zpracování a ukládání OÚ, prokázání 
účinnosti interních organizačních a technických opatření. 

 

Úřad jakožto Správce stanoví procesy pro komunikaci s ÚOOÚ a také 
pro případné konzultace s úřadem.  

Zejména jde o článek 33 nařízení GDPR.  

Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů Správce bez zbytečného 
odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm 
dozvěděl, ohlásí příslušnému dozorovému úřadu, ledaže je 
nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro 
práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému 
úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody 
tohoto zpoždění. 

  

2  
Určení rozsahu zpracovávaných osobních údajů ve formě Záznamy o 
zpracování činností 

Organizační 

opatření: 

Úřad má zpracovanou dokumentaci se záznamy o zpracování činností – 
zajištěno v rámci „Procesní analýzy stávajícího stavu se zaměřením na 
bezpečnost IT a ochranu osobních údajů“.  

Dále bude stanovena metodika a pravidla, která zajistí, že Záznamy o 
zpracování činností budou pravidelně aktualizované buď v rámci 

http://www.servodata.net/
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změny v procesech či po uplynutí stanovené lhůty, například 2 roky. 

 

3  Analýza a hodnocení rizik pro práva a svobody Subjektů 

Organizační 

opatření: 

Úkolem analýzy je identifikovat rizika, která v daném prostředí Správce 
hrozí právům a svobodám Subjektů. V analýze rizik zohlednit zejména 
podstatné zdroje rizik (lidský faktor – interní, pracovní prostředí, 
finanční zdroje, technické zdroje, externí dodavatelé). 

Analýza rizik musí být zpracována podle článku 25 a článku 32 nařízení 
GDPR. Následně musí určit vhodná technická a organizační opatření, 
která je nezbytné zavést pro zajištění bezpečnosti osobních údajů při 
jejich zpracování a pro zmírnění nebo eliminaci rizik pro práva Subjektu 
údajů vztahujícím se k realizovanému zpracování. 

 

Na základě identifikace primárních aktiv (za pomoci záznamů o zpracování činností) musí být  
provedeno ohodnocení primárních aktiv dle jejich kritičnosti pro Úřad. Následně má být 
provedena definice hrozeb a identifikace pravděpodobnosti výskytu hrozeb u daného aktiva. 
Dalším krokem je expertní posouzení zranitelnosti jednotlivých aktiv vůči hrozbám. 
Výstupem je výpočet celkové míry rizika.  

Celý proces analýzy rizik obsahuje následující kroky: 

 určení a ohodnocení primárních aktiv, 

 identifikace pravděpodobnosti hrozeb, 

 identifikace zranitelnosti (rizikovosti), 

 výpočet celkové míry rizika. 

Celý proces analýzy rizik obsahuje následující základní pojmy: 

 hrozba (threat) – jakákoliv událost, která může způsobit narušení důvěrnosti, integrity 
a dostupnosti aktiva, 

 zranitelnost (vulnerability) – vlastnost aktiva nebo slabina na úrovni fyzické, logické 
nebo administrativní bezpečnosti, která může být zneužita hrozbou, 

 celková míra rizika – pravděpodobnost, že hrozba zneužije zranitelnost a působí 
narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti, 

 opatření (countermeasure) – technické nebo organizační opatření, které snižuje 
zranitelnost a chrání aktivum před danou hrozbou. 

Klíčovým krokem posouzení rizik, která primárním aktivům hrozí, je ohodnocení samotných 

primárních aktiv. To je provedeno posouzením požadavků na důvěrnost, integritu a 

dostupnost aktiv, případně dat v aktivech obsažených a služeb aktivy poskytovaných. 
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Následující stupnice hodnoty primárních aktiv vyjadřuje, nakolik mohou být tato primární 

aktiva pro úřad kritická: 

Tabulka 1 Stupnice hodnocení aktiv 

Stupeň Hodnota Kritérium 

1 Velmi 

nízká 

Ztráta, poškození, narušení bezpečnosti primárního aktiva má jen 

nepatrný nebo žádný vliv na ochranu osobních údajů v rámci Úřadu. 

2 Nízká Ztráta, poškození, narušení bezpečnosti primárního aktiva má nízký 

dopad na zákonné povinnosti v rámci ochrany osobních údajů. 

Narušením primárního aktiva nedojde k uplatnění sankcí v rámci 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. 

3 Střední Ztráta, poškození, narušení bezpečnosti primárního aktiva má 

střední dopad na zákonné povinnosti v rámci ochrany osobních 

údajů. Narušením primárního aktiva nedojde k uplatnění sankcí v 

rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. 

Porušení zákonných povinností nebude mít zásadní vliv na fungování 

Úřadu jako celku. 

4 Vysoká Ztráta, poškození, narušení bezpečnosti primárního aktiva je velmi 

významná, může vést k neakceptovatelnému porušení zákonných 

požadavků v rámci ochrany osobních údajů. Narušením primárního 

aktiva pravděpodobně dojde k uplatnění sankcí v rámci Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Porušení zákonných 

povinností bude mít vliv na fungování Úřadu jako celku. 

5 Velmi 

vysoká 

Ztráta, poškození, narušení bezpečnosti primárního aktiva je 

katastrofická, může vést neakceptovatelnému porušení zákonných 

povinností ohledně ochrany osobních údajů vyplývajících z Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Narušením primárního 

aktiva dojde k uplatnění sankcí v rámci nařízení GDPR. 

 

Kvalifikace aktiv bude provedena na základě expertního posouzení, jelikož přesná hodnota 

aktiv pro Úřad nebyla stanovena. Tuto metriku je vhodné následně zavést a zařadit ji do 

pravidelného hodnocení v rámci Úřadu. 
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Hrozby a identifikace pravděpodobnosti hrozeb 

Prvním krokem hodnocení rizik je identifikace hrozeb a zranitelností. Východiskem tohoto 
hodnocení je seznam obvyklých hrozeb dle standardů a hrozeb týkající se ochrany 
osobních údajů vycházejících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 či 
vycházející z dané problematiky. 

 
Hrozba představuje vliv, jehož následkem je poškození analyzovaného systému IT a jeho 
aktiv. Cílem je identifikovat hrozby, kterým mohou být vystavena primární aktiva Správce v 
jeho správě nebo využívaná v jeho činnosti a pravděpodobnosti výskytu této hrozby. 

 
V následující tabulce jsou uvedeny hrozby, která jsou relevantní k posuzovaným primárním 
aktivům. Vždy je uvedena kategorie hrozeb a vysvětlení, co se pod jejich jednotným 
označením skrývá. 

 

Tabulka 2 Popis hrozeb 

Hrozby – 
kategorie 

Popis 

Vnější útoky Zneužití přístupu k PC s možností neautorizovaného přístupu k OÚ nebo 
diskreditace OÚ 
Zneužití přístupu k počítačové síti s možností neautorizovaného 
přístupu k OÚ nebo diskreditace OÚ 
Krádež nebo prolomení hesla do IS nebo aplikace s možností 
neautorizovaného přístupu k OÚ nebo diskreditace OÚ 
Útok na IS nebo aplikace s cílem diskreditace či zcizení OÚ nebo 
omezení funkčnosti 
Útok na web s možností zcizení nebo modifikace OÚ, která jsou na 
webové prezentaci uvedeny 
Cílený útok na OÚ s motivem jejich odcizení a neoprávněného užití s 
možností cílené diskreditace Úřadu 
Narušení referenčních OÚ v aplikacích nebo IS 
Fyzické zcizení nebo poškození primárního aktiva včetně listinných 
evidencí s osobními daty 
Průnik z vnější sítě do vnitřní sítě (prolomení perimetru) s cílem zcizení 
nebo kompromitace OÚ uložených v IS nebo aplikacích 
Kompromitace dohledových prostředků nebo prostředků ke sledování a 
monitorování přístupu k OÚ 
Kompromitace identity oprávněného uživatele Správce nebo 
Zpracovatele. 
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Technické chyby Chyby zálohování 
Výpadek elektřiny 
Výpadek hardwaru koncové stanice 
Výpadek softwaru koncové stanice 
Poškození nebo ztráta dat 
Mechanické poškození listinné evidence osobních údajů 
Narušení řádné čitelnosti listinné evidence osobních údajů 
Poškození/selhání programového vybavení 
Nedostatečná ochrana vnějšího perimetru 
Nedostatečná údržba informačního systému nebo aplikace, kde jsou 
evidovány OÚ 
Nedostatečné postupy při identifikaci a odhalení incidentů 
Dlouhodobé přerušení podpory dodavatele SW 
Nedostatečná ochrana prostředků IS 
Technické chyby ochrany úložišť listin obsahující OÚ 

Lidský faktor Obecná chyba uživatele 
Opomenutí uživatele 
Nedostatečné školení nebo povědomí o nakládání s OÚ nebo jejich 
ochraně OÚ 
Zkoušení prolomení zabezpečení uživatelem 
Poškození fyzické vrstvy sítě 
Zavlečení škodlivého SW 
Porušení bezpečnostní politiky uživatelem 
Zneužití oprávnění ze strany uživatelů 
Zneužití oprávnění ze strany administrátorů 
Narušení fyzické bezpečnosti – kancelář, serverovna 
Nepřítomnost/zranění/smrt administrátora informačního systému 
Nedostatečné vymezení bezpečnostních pravidel 
Nedostatečná míra nezávislé kontroly 
Nedostatečná ochrana úložišť listin obsahující OÚ 

Narušení 
integrity OÚ 

Neoprávněné manipulování evidencemi OÚ na úrovni IS nebo aplikací 
pod správou Správce 
Neoprávněné manipulování s listinnými evidencemi obsahující OÚ 
Provedení neoprávněných činností 
Zneužití vedených osobních údajů 
Nevhodné či nesprávné nastavení přístupových oprávnění 
Fyzické narušení listiny obsahující OÚ 

 

Neoprávněný 
přístup 

K OÚ má přístup osoba, která k danému úkonu nemá oprávnění 
Modifikace vedených OÚ 
Nedostatečné monitorování činnosti uživatelů 
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Nedostatečné monitorování činnosti administrátorů 

Narušení 
dostupnosti 

Nedostupnost osobních údajů z důvodu pochybení organizačního 
charakteru 
Nedostupnost osobních údajů z důvodu technického pochybení 

 

Ztráta osobních 
údajů 

Nevhodná manipulace s listinnou evidencí obsahující OÚ 
Technické chyby v IS uchovávající osobní údaje 
Úmyslné zcizení OÚ v listinné podobě z listinné evidence 
Úmyslný export OÚ z IS nebo aplikací 
Výmaz OÚ z IS nebo aplikací 
Předání listinné evidence OÚ neautorizované osobě bez udání důvodu a 
bez dostatečné evidence a povinnosti navrátit předané OÚ 

 

Narušení práv a 
svobod 
Subjektu údajů 

Narušení práva na soukromí 
Narušení práva na ochranu cti a důstojnosti 
Narušení práva na informační sebeurčení 
Narušení práva na život 
Narušení práva na duševní a tělesnou integritu 
Narušení práva na informace 
Narušení práva na ochranu osobních údajů 
Úmyslná kompromitace osobních údajů třetím subjektem 
Narušení zákazu diskriminace 
Narušení ochrany identity 
Hmotné ztráty Subjektu údajů 
Neoprávněné zrušení pseudonymizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 Stupnice hodnocení pravděpodobnosti hrozby 
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Stupeň Četnost 
výskytu 

Kritérium 

1 Velmi nízká  Uplatnění hrozby je vysoce nepravděpodobné nebo 
nulové. 

2 Nízká Hrozba se může uplatnit méně než 1 x za rok, resp. se 
nevyskytne za sledované kritické období. 

3 Střední Hrozba se může uplatnit zhruba 1x za rok, resp. hrozba 
se jednou uplatnila v průběhu kritického období. 

4 Vysoká Hrozba se může uplatnit zhruba 1x za měsíc, resp. 
hrozba se uplatnila jednou v průběhu více než 1x 
v kritickém období. 

5 Velmi vysoká Hrozba se může uplatnit zhruba 1x týdně, resp. hrozba 
se uplatnila denně v kritickém období 

 

Identifikace zranitelnosti (rizikovosti) 

Odhad zranitelností zahrnuje slabá místa posuzovaných aktiv. Pro analýzu budou použita 
následující kritéria pro hodnocení zranitelností: 

 

Tabulka 4 Stupnice hodnocení zranitelnosti aktiv 

Stupeň Zranitelnost 
aktiva 

Kritérium 

1 Velmi nízká Hrozba se nemůže vůči aktivu uplatnit. 

2 Nízká Aktivum je chráněno, resp. je odolné velmi dobře proti 
uplatnění hrozby. 

3 Střední Aktivum je chráněno částečně resp. je mírně odolné 
proti uplatnění hrozby. 

4 Vysoká Aktivum je chráněno, resp. je odolné velmi 
nedostatečně proti uplatnění hrozby. 

5 Velmi vysoká Aktivum není chráněno vůbec. 
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Míra zranitelnosti a účinnost existujících ochranných opatření spolu úzce souvisí. Míra 
zranitelnosti určitou hrozbou je vlastností aktiva. Může být snížena jedině vhodným 
protiopatřením. 

Celková míra rizika (riziková expozice) 

Cílem identifikace míry rizika je zajištění optimálního výběru ochranných nebo nápravných 
opatření, která působí proti těmto rizikům. 

Ohodnocení míry rizika se provádí jako kombinace (součin) tří hodnot: 

 Hodnota aktiva na stupnici velmi nízká, nízká, střední, vysoká, velmi 
vysoká. 

Pravděpodobnost hrozby na stupnici velmi nízká, nízká, střední, vysoká, 
velmi vysoká. 

Zranitelnost na stupnici velmi nízká, nízká, střední, vysoká, velmi 
vysoká. 

Rizikové skóre se vypočítává podle níže uvedené rovnice: 

 
Rizikové skóre = hodnota aktiva * pravděpodobnost * zranitelnost  

 
Rizikové skóre se pohybuje v rozmezí 0–125 bodů.  

 
Hranice akceptovatelného rizika je předmětem manažerského rozhodnutí na straně 
klienta. 

 

4  Data Protection Officer / Pověřenec na ochranu osobních údajů 

Organizační 

opatření: 

Úřad je povinen ustanovit a personálně obsadit roli „Pověřenec na 
ochranu osobních údajů“ (DPO). Úřad již tak učinil a role Pověřence je 
personálně naplněna.  

Je nutno rozšířit znalosti Pověřence tak, aby byl schopen plnit 
podmínky stanovené nařízením GDPR (čl. 39). 

Mezi potřebné dovednosti a zkušenosti patří:  

 Znalost národního a unijního práva v oblasti ochrany dat 
a praktické zkušenosti, včetně hluboké znalosti nařízení GDPR. 

 Znalost prováděných zpracovatelských operací. 

 Znalost informačních technologií a bezpečnosti dat.  

 Znalost dané oblasti podnikání a Úřadu. 
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 Schopnost propagovat kulturu ochrany dat v Úřadu. 

 

Článek 38, odst. 2 nařízení GDPR požaduje, aby Úřad podporoval 
svého Pověřence tím, „že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění jeho 
úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování 
a k udržování jeho odborných znalostí“.  

Postavení Pověřence v Úřadu musí být ustanoveno v organizační 
struktuře úřadu  včetně stanovení nezbytných pravomocí a 
odpovědností pro výkon funkce. Jedná se zejména o následující: 

 Je podřízen nejvyššímu vedení Úřadu. 

 Včasně a náležitě bude zapojen do všech záležitostí 
souvisejících s ochranou OÚ. 

 Má a bude mít aktivní podporu ze strany vyššího 
managementu. 

 Bude mít dostatek času k plnění svých úkolů.  

 Bude mu přidělena odpovídající podpora finanční, technická 
(kancelářské prostory, vybavení, zařízení) a personální, pokud 
bude potřeba.  

 Všichni zaměstnanci, a to i ti noví, budou o Pověřenci vědět a 
mít právo s ním řešit problematiku ochrany osobních údajů.  

 Jeho pravomoci platí v celém Úřadu a všechny útvary mu musí 
poskytovat potřebnou součinnost.  

 Je zajištěna jeho nezávislost na operativním zpracování OÚ, 
tedy je ošetřen střet zájmů mezi úkolem Pověřence 
a případně jinou pracovní náplní. 

 Je mu umožněno průběžné zvyšování odborné kvalifikace 
včetně školení. 

 Může a musí poskytovat součinnost Subjektům (interním i 
externím) při zajištění jejich práv. 

 

Jak již bylo řečeno, Pověřenec musí být nezávislý. 

Pověřenec nemůže v Úřadu zastávat místo, na kterém by musel 
stanovovat účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

 

Podle nařízení GDPR – článku 37, odst. 6 může být Pověřencem 
pracovník Správce nebo Zpracovatele (interní Pověřenec), nebo 
„může úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb“. To 
znamená, že Pověřencem může být externista, a to pouze na základě 
řádné smlouvy mezi ním a úřadem. 
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5  Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) 

Podle čl. 35 odst. 1 GDPR je Správce povinen v případě, že je pravděpodobné, že určitý 
druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím k povaze, 
rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody 
fyzických osob, provést před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací 
zpracování na ochranu osobních údajů (dále jen „DPIA“).  

 

 

Úřad na ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách dokument 

„K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“. 

Obecné nařízení požaduje, v některých případech, vypracování posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů. Takové posouzení je nutné v situaci, kdy zpracování osobních údajů má za 

následek vznik vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob, a to s přihlédnutím k 

povaze, rozsahu, kontextu, účelům zpracování a využitím nových technologií. 

V materiálu je seznam druhů operací zpracování osobních údajů, které podléhají posouzení 

vlivu na ochranu osobních údajů. Zařazení zpracování do seznamu vysoce rizikových pro 

práva a svobody Subjektů údajů se provádí na základě deseti charakteristik popisujících 

každé zpracování  osobních údajů. 

1. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle Správce nebo po dohodě či se 

Souhlasem dotčených osob, musí být legitimní a nesmí být v rozporu s právními předpisy či 

morálkou. 

2. Každé zpracování údajů musí být založeno na některém ze základních důvodů (právních 

titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností či 

plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování na základě Souhlasu 

dotčené osoby. 

3. Každý, kdo shromažďuje, dále zpracovává a uchovává osobní údaje, musí jasně vymezit 

(stanovit a být schopen vysvětlit) sledovaný záměr – účel zpracování údajů. 

4. Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů musí být vždy 

přiměřené účelu zpracování. 

5. Pokud detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich většinou 

odchýlit. Každé zpracování ve veřejném sektoru musí mít jasný zákonný podklad, takové 

zpracování nelze nahradit Souhlasem se zpracováním údajů. 
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6. Správce i Zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit 

organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování. 

7. Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám prováděno férově, korektně a 

transparentně. Informace o zpracování poskytované Subjektu údajů musí být zřetelné, 

jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní situaci. 

8. Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Správci mohou volit různé přiměřené 

prostředky zpracování, v případě moderních technologií jsou však povinni zvážit nová rizika i 

dopady do soukromí jednotlivců. Zejména musí uvážit důvodnost a oprávněnost každého 

sdílení či zveřejnění negativních či jinak citlivých údajů. 

9. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje zlikvidovat. Delší dobu 

uchování mohou stanovit zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní 

statistická služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.). 

10. V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů, kterou 

stanoví obecné nařízení (GDPR). Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii lze jen za 

splnění dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, jako je např. plnění smlouvy se 

Subjektem údajů. 

 

Podle pokynů pracovní skupiny WP29 se bude vyžadovat DPIA u takových zpracování 

osobních údajů, která splňují alespoň dvě výše uvedená kritéria. DPIA tedy musí provést 

například nemocnice, protože zpracovávají citlivé údaje „zranitelných“ osob – pacientů; nebo 

Správce údajů monitorující silniční vozidla kamerovým systémem umožňujícím identifikaci 

SPZ, protože se jedná o systematické monitorování a použití inovativního technologického 

řešení; anebo zaměstnavatel provádějící systematickou kontrolu svých zaměstnanců na 

pracovišti včetně kontroly užívání internetu, neboť v tomto případě zaměstnavatel vykonává 

systematické monitorování „zranitelných“ osob. Nejde však o pravidlo obecně aplikovatelné, 

neboť někdy musí být provedeno DPIA i v případě, že je naplněno pouze jedno kritérium, a 

naopak se DPIA nebude vyžadovat v případě, kdy zpracování splňuje více kritérií. 

Pokud si Správce údajů nebude jistý, zda jeho operace s daty podléhají DPIA, doporučuje se v 

pokynech pracovní skupiny WP 29, aby Správce DPIA vykonal. Jestliže Správce údajů splňuje 

alespoň dvě výše uvedená kritéria, ale vyhodnotí, že DPIA nepodléhá, tak musí důkladně 

zdokumentovat, proč se takto rozhodl. 

 

Jak má být posouzení vlivu na ochranu osobních údajů provedeno? 

Proces DPIA musí být proveden vždy před zahájením zpracování údajů, a to i přestože 

některé operace s daty ještě nebudou detailně specifikovány. Nejedná se pouze 
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o jednorázové posouzení, ale DPIA může být i dlouhodobý kontinuální proces, zejména v 

případech, kdy se operace s daty dynamicky vyvíjí a průběžně mění. 

Za provedení DPIA odpovídá Správce. Ten sice může pověřit jinou osobu (interní nebo 

externí), aby vykonala DPIA, nicméně Správce zůstává odpovědným za splnění této 

povinnost. Pokud Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, musí si navíc 

vyžádat jeho posudek, který je nutné zohlednit a zdokumentovat v rámci DPIA. Správce by 

měl požádat o pomoc také Zpracovatele, kteří zcela nebo zčásti zpracovávají údaje pro 

Správce. V některých případech by měl Správce získat dokonce i stanovisko dotčených 

Subjektů údajů nebo jejich zástupců (např. zaměstnaneckých odborů). 

 

Co musí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů zahrnovat? 

Správci mohou při provádění DPIA použít různé postupy a přizpůsobit je svým vlastním 

potřebám a dosavadní praxi. Každé posouzení však musí podle článku 35 odst. 7 nařízení 

GDPR zahrnovat následující čtyři úkony: 

 systematický popis zamýšlených operací zpracování údajů a účely zpracování, případně 

včetně popisu oprávněných zájmů Správce; 

 posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací s údaji z hlediska účelů; 

 posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů; a 

 plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a 

mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k prokázání souladu s GDPR. 

 

Konzultace DPIA s dozorovým orgánem? 

Jestliže Správce na základě DPIA zjistí, že by dané zpracování představovalo vysoké riziko, 

pokud by nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika, tak podle článku 36 odst. 1 nařízení 

GDPR musí zpracování údajů předem konzultovat s dozorovým úřadem (v ČR s Úřadem pro 

ochranu osobních údajů). Pokyny pracovní skupiny WP29 upřesňují, že předchozí konzultace 

s dozorovým úřadem bude nutná zejména v případech, kdy Správce nebude schopen 

implementovat vhodná opatření zmírňující zjištěná rizika. 

 

Způsob zpracování DPIA  

Odstavec 7 v článku 35 nařízení GDPR: 

 systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně 

včetně oprávněných zájmů Správce; 

 posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů; 
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 posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů uvedených v odstavci 1; 

 plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a 

mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k doložení souladu s tímto nařízením, 

s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům Subjektů údajů a dalších dotčených 

osob. 

DPIA musí být komplexním dokumentem, který obsahuje detailní Informace o zpracování 

osobních údajů, zejména pro potřeby doložení splnění požadavků GDPR ze strany Správce. 

Jedná se tak o důvodovou zprávu, která obsahuje detailně popsaný záměr včetně všech 

argumentů a doložení důvodnosti zamýšleného zpracování. Rovněž musí posoudit rizika, 

která mohou ovlivnit práva a svobody osob, jejichž osobní data budou zpracovávána, a 

opatření, které Správce osobních údajů přijme pro zajištění bezpečnosti opatření. 

 

6  Směrnice na ochranu osobních údajů 

Organizační 

opatření: 

Mezi závazné interní standardy úřadu musí být zařazena dokumentace 
ošetřující následující celkový rámec ochrany osobních údajů. Tato 
dokumentace může být součástí dokumentace „Prokázání souladu / 
Stav připravenosti na GDPR“. Zároveň by měla navazovat či být 
sloučena s dokumentem Politika bezpečnosti informací. 

Směrnice o ochraně osobních údajů – obsah: 

1. Úvodní ustanovení (účel a působnost, vymezení pojmů, 
zkratky). 

2. Zásady zpracování osobních údajů (zásady, zákonnost 
zpracování, Souhlas Subjektu údajů, odvolání Souhlasu, 
oprávněný zájem Správce, zvláštní kategorie osobních údajů). 

3. Práva Subjektů údajů (definování práv Subjektů údajů, postupy 
Správce při výkonu práv Subjektů údajů, plnění informační 
povinnosti vůči Subjektu údajů). 

4. Povinnosti Správce při zpracování osobních údajů (obecné 
povinnosti, odpovědnost Správce za zpracování, zpracování 
osobních údajů Zpracovatelem, odpovědnost Zpracovatele, 
odpovědnost a povinnosti pověřených osob při zpracování 
osobních údajů, spolupráce s dozorovým úřadem, posouzení 
vlivu na ochranu osobních údajů). 

5. Záznamy o činnostech zpracování. 

6. Zpracování osobních údajů v rámci Úřadu (členění dle typů 
prováděných operací). 

7. Zabezpečení osobních údajů (organizační a technická opatření, 
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ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů 
dozorovému úřadu, posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů). 

8. Předávání osobních údajů (předávání v rámci ČR, předávání 

v rámci EU, předávání do třetích zemí). 

9. Kontrola ochrany osobních údajů (kontrola v rámci Úřadu, 
kontrola prováděná dozorovým úřadem). 

10. Závěrečná ustanovení. 

Technická 

opatření: 

Technická opatření se týkají mimo jiné zejména následujících oblastí: 

 Ověřování identity uživatelů. 

 Řízení přístupových oprávnění. 

 Ochrana před škodlivým kódem. 

 Zaznamenávání / auditování činností. 

 Aplikační bezpečnost.  

 Anonymizační a kryptografické prostředky. 

 Edukace Subjektů (nejen zaměstnanců). 

 Fyzické bezpečnosti. 

 

7  Kybernetická bezpečnost 

Kybernetická bezpečnost je velice úzce svázána s informačním systémem (dále IS). 

Pojem IS je chápán jako množina lidí, technických prostředků a metod (programů) 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování a uchovávání dat za účelem prezentace 

informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení. Tato definice je plně 

v souladu s vymezením pojmu informační systém ve standardech ISVS. 

 

Na informační systém je nutné nahlížet zejména z těchto pohledů: 

1. Informační systém jako nástroj 

a. zefektivnění výkonu veřejné správy, je nutné klást důraz zejména na 

optimalizaci a automatizaci úředních procesů veřejné správy a volný přístup k 

informacím o činnosti orgánu veřejné správy s velkým důrazem na jejich 

dostupnost, 

b. zviditelnění městské části, diseminace, zejména v oblasti efektivních 

prezentací pro širokou veřejnost pomocí moderních nástrojů, které 
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informatika nabízí. 

2. Informační systém jako služba 

a. veřejnosti, kdy nástroje informačního systému musí sloužit občanům jako 

efektivní nástroj pro komunikaci s orgány veřejné správy. Informatika musí 

být v tomto směru zaměřená na veřejnost a musí jí být službou, ne překážkou, 

b. managementu úřadu, zejména přísun kvalitních informací a nástrojů pro jejich 

zpracování, které navíc umožní kvalitní a rychlé zpracování potřebných údajů 

do přehledných informací, zejména grafického typu, 

c. zaměstnancům orgánu veřejné správy, kdy jsou stále více kladeny nároky na 

práci jednotlivých úředníků a jejich vzdělávání. Nutnou podmínkou pro jejich 

práci je zvládnutí nástrojů informačních systémů. 

Základní bezpečnostní cíle 

Hlavním cílem zavedení systému řízení bezpečnosti informací je naplnit všechny požadavky 

právních předpisů s využitím nejlepší praxe zakotvené v některé normě ČSN ISO/IEC řady 

270xx. Cílem systému informační bezpečnosti pro informace zpracovávané v IS úřadu je 

zejména (v souladu s dokumentem Politika bezpečnosti informací): 

 zajistit trvalou dostupnost spolehlivých informací, potřebných pro výkon funkce, 
 zajistit přístup k informacím, které jsou ve správě Úřadu, jen v souladu s celkovou 

bezpečnostní politikou a tímto dokumentem, 
 zabránit neoprávněnému přístupu ke zdrojům informačních a komunikačních 

technologií, potřebných pro pravdivé, přesné a bezpečné poskytování informací, 
 zabránit škodám na informačním fondu, zdrojích ICT, majetku a pověsti. 

 

Ochrana informací na organizační úrovni 

Organizační opatření jsou základem ochrany informací a jsou realizovány procesy na úrovni: 

 řízení oprávnění – tedy definice toho, kdo má k čemu přístup a proč. To je součástí 

pracovních náplní, oprávnění a pravomocí jednotlivých pracovníků.  

 zavázání mlčenlivosti pracovníků, kteří důvěrné informace mají, znají nebo s nimi 

mohou přijít do styku. Mohou to být pracovníci firmy nebo jiní obchodní partneři.  

 nastavení smluv – smluvním zavázáním mlčenlivosti (např. v pracovní smlouvě, pomocí 

konkurenční doložky nebo pomocí NDA).  

 vzdělávání – zvyšování gramotnosti v oblasti bezpečnosti informací  

 

Ochrana informací na technologické úrovni 

Technologicky lze chránit jak důležité informaci, které jsou někde ukládány (v počítači nebo 

ve skříni) ale také například lidskou komunikaci (například sdělování důvěrných informací po 
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telefonu lze technologicky chránit proti odposlechu). V praxi se ochrana informací a dat 

rozděluje na tzv fyzickou bezpečnost (zjednodušeně ochrana budov a zařízení, zámky ve 

dveřích, kamerový systém a podobně) a na počítačovou bezpečnost, která má na starosti 

ochranu informačních technologií a IT infrastruktury. 

 

Bezpečnostní požadavky 

Hlavním cílem informační bezpečnosti musí být stanovení takových požadavků bezpečnosti 

na informační systém, které povedou k tomu, že: 

 informace je autentická, 
 informace je chráněna před neautorizovaným přístupem, rozšiřováním, modifikací a 

před ztrátou (zničením), 
 je zajištěna dostupnost služeb a informací, 
 rizika jsou odpovídajícím způsobem identifikována, vyhodnocena, dokumentována a 

řízena, 
 opatření k omezení rizik jsou implementována s vynaložením přijatelných nákladů, 
 všude tam, kde je to nutné, se automaticky pořizují záznamy o využití informací všech 

typů, 
 jsou dodržovány všechny zákonné a podzákonné normy a standardy, 
 jsou jasně a písemně vymezeny zodpovědnosti za informační bezpečnost v rámci IS. 

 

Požadavky zákona 

IS RŽP (registr živnostenského podnikání) je významným informačním systémem dle zákona 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kybernetický zákon“), a 

vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, 

a vztahují se k němu povinnosti vyplývající z těchto právních norem.  

Jednotlivé živnostenské úřady (obecní a krajské) jsou pak podle zákona č. 570/1991 Sb., 

o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovateli 

živnostenského rejstříku. Vzhledem k tomu, že živnostenské úřady, které vykonávají činnosti 

podle živnostenského zákona v přenesené působnosti, jsou součástí městských úřadů, úřadů 

městských částí hl. města Prahy, krajských úřadů a magistrátů, jsou i tyto úřady Subjekty, na 

něž se vztahují povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti, a tedy i ISO/IEC řady 

27xxx.  
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8  Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Organizační 

opatření: 

Pokud je zpracování založeno na Souhlasu, pak (dle čl. 7) Správce musí 
doložit že: 

 Má k dispozici příslušný Souhlas od Subjektu. 

 Pokud je Souhlas Subjektu údajů vyjádřen písemným 
prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být 
žádost o vyjádření Souhlasu předložena způsobem, který je od 
těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a 
snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových 
prostředků. Jakákoli část tohoto prohlášení, která představuje 
porušení tohoto nařízení, není závazná. 

 

Pracovní e-mailová adresa a pracovní telefonní číslo zaměstnance.  

Podle čl. 4 odst. 1 GDPR, osobním údajem jsou veškeré informace o 
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. E-mailová adresa, 
která byla zaměstnanci přidělena zaměstnavatelem, která obsahuje 
příjmení a v některých případech i jméno či jeho iniciálu zaměstnance 
spolu s označením zaměstnavatele, je osobním údajem. Na jejím 
základě je totiž možné daného zaměstnance jednoznačně 
identifikovat. Lze-li telefonní číslo přiřadit ke konkrétní fyzické osobě, 
bude rovněž osobním údajem.   

V případě, že zaměstnavatel zveřejní na svých internetových stránkách 
kontaktní údaje na své zaměstnance, dochází ke zpracování osobních 
údajů těchto zaměstnanců zaměstnavatelem. Zveřejnění kontaktních 
údajů zaměstnanců na internetových stránkách zaměstnavatele za 
účelem rychlejší a efektivnější komunikace s veřejností, klienty, zájemci 
o nabízené služby atd., je zcela legitimním účelem takto prováděného 
zpracování osobních údajů.  

Zaměstnavatel má nepochybně právo pro naplňování své činnosti 
stanovit jednomu každému zaměstnanci formu a způsob komunikace s 
jinými subjekty, zejména když jsou zaměstnanci vzhledem ke své 
pracovní náplni pověřeni vykonávat činnosti zaměstnavatele, při nichž 
je třeba komunikovat s třetími osobami. V tomto případě jistě nelze 
zaměstnavateli upřít právo jednotlivé e-mailové adresy konkrétních 
zaměstnanců v potřebném rozsahu zpřístupnit a zveřejnit, stejně jako 
je tomu v případě jiných způsobů komunikace. Právním titulem k 
takovému zpracování je oprávněný zájem zaměstnavatele na řádném 
výkonu jeho činnosti. Zaměstnavatel nepotřebuje od zaměstnance 
Souhlas, který nelze až na výjimky považovat za vhodný právní titul pro 
zpracování osobních údajů. Jiná situace by ovšem nastala, pokud by 
zaměstnavatel zveřejnil kontaktní údaje těch zaměstnanců, kteří 
vzhledem k jejich pracovním povinnostem, výše uvedený účel 
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nenaplňují.   

Technická 

opatření: 

 Úřad musí být připraven zpracovávat Souhlasy v rámci 
jednotlivých agend (sledovat jejich platnost apod.) včetně 
stanovení procesů na jejich aktualizaci. 

 Všechny webové stránky musí nabízet Souhlas, případně 
Informaci o zpracování osobních informací, patřičného znění 
odpovídající dané problematice. 

 Úřad musí být schopen zpětně prokázat, že daný Souhlas byl 
Subjektem dán, a za jakých podmínek. 

 Úřad musí umět zpracovat situaci, kdy Subjekt Souhlas nedá či 
jej odvolá. 

 

9  Práva Subjektů 

Organizační 

opatření: 

Úřad připraví mechanismy pro realizaci práv Subjektu údajů, a to 
alespoň v rozsahu poskytnutí Informace o rozsahu zpracování 
a nakládání s OÚ Subjektů údajů, jejich výmazu a přenositelnosti, a to 
s ohledem na zpracování žádostí Subjektů údajů do 30 dnů.  

Úřad připraví procesy na následující své povinnosti: 

 Správce (dle čl.12 - Transparentní informace, sdělení a postupy 
pro výkon práv Subjektů údajů) přijme vhodná opatření, aby 
poskytl Subjektu údajů stručným, transparentním, 
srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití 
jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré 
informace uvedené v nařízení GDPR v článcích 13 a 14 a učinil 
veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování, 
zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. 
Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve 
vhodných případech v elektronické formě. Pokud si to Subjekt 
údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za 
předpokladu, že identita Subjektu údajů je prokázána jinými 
způsoby.  

 Správce poskytne Subjektu údajů na žádost podle nařízení 
GDPR – článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních, a to 
bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce 
od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s 
ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva 
měsíce. Správce informuje Subjekt údajů o jakémkoliv takovém 
prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s 
důvody pro tento odklad. Jestliže Subjekt údajů podává žádost 
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v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické 
formě, je-li to možné, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný 
způsob.  

 Pokud Správce nepřijme opatření, o něž Subjekt údajů požádal, 
informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od 
přijetí žádosti Subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o 
možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní 
ochranu.  

 Informace, které mají být Subjektům údajů poskytnuty podle 
nařízení GDPR – článků 13 a 14, mohou být doplněny 
standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno 
viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o 
zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v 
elektronické formě, musí být strojově čitelné. 

 

Konkrétní práva Subjektů 

 Článek 15 nařízení GDPR – Právo Subjektu údajů na přístup k 
osobním údajům. Subjekt údajů má právo získat od Správce 
potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou 
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k 
těmto osobním údajům a k příslušným informacím o 
zpracovávaných OU. 

 Článek 16 nařízení GDPR – Právo na opravu. 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. 

 

 

 Článek 17 nařízení GDPR – Právo na výmaz ("právo být 
zapomenut"). Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez 
zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného 
Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez 
zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto 
důvodů: 

o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které 
byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 

o Subjekt údajů odvolá Souhlas, na jehož základě byly 
údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. 
a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro 
zpracování, 
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o Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 
21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné 
důvody pro zpracování nebo Subjekt údajů vznese 
námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2, 

o osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

o osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní 
povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského 
státu, které se na Správce vztahuje. 

 Jestliže Správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, 
přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na 
provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby 
informoval Správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je 
Subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní 
údaje, jejich kopie či replikace. 

 

 

 Článek 18 nařízení GDPR – Právo na omezení zpracování. 
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v 
kterémkoli z těchto případů: 

o Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na 
dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost 
osobních údajů ověřit, 

o zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz 
osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich 
použití, 

o Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely 
zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků, 

o Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle 
čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, 
zda oprávněné důvody Správce převažují nad 
oprávněnými důvody Subjektu údajů, 

o pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených 
bodů článku 18 nařízení GDPR, mohou být tyto osobní 
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 důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo 
některého členského státu. 

 Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely 
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přímého marketingu, nesmí být již osobní údaje pro tyto účely 
zpracovávány.  

 Právo vznést námitku dle článku 21 nařízení GDPR. Subjekt 
údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo 
kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které 
se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně 
profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní 
údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné 
důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy 
a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků. 

  

 

10  Analýza a hodnocení rizik v oblasti ICT  

Organizační 

opatření: 

Úřad má zpracovanou analýzu rizik v oblasti IT (dokumenty Analýza 
rizik – Rizika a Analýza rizik – Aktiva). Tato analýza rizik dle ISO/IEC 
27002 musí být pravidelně aktualizována.  

Celý proces analýzy rizik musí splňovat následující klíčové kroky: 

 Určení a ohodnocení primárních aktiv. 

 Identifikace pravděpodobnosti hrozeb. 

 Identifikace zranitelnosti (rizikovosti).  

 Výpočet celkové míry rizika. 

 

 

11  Projektové aktivity a zásady Set by Default a Set by Design 

Organizační 

opatření: 

Při rozvojových či projektových aktivitách bude splněn článek 25 

nařízení GDPR – Záměrná a standardní ochrana osobních údajů.  

 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, 

povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě 

pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a 

svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavede 

Úřad jako Správce, jak v době určení prostředků pro 

zpracování, tak v době zpracování, samotného vhodná 

technická a organizační opatření, jako je pseudonymizace, 
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jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, jako je 

minimalizace údajů, účinným způsobem a začlenit do 

zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil požadavky tohoto 

nařízení a ochránil práva Subjektů údajů.  

 Správce zavede vhodná technická a organizační opatření 

k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní 

údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování 

nezbytné. Tato povinnost se týká množství shromážděných 

osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a 

jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní 

údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny 

neomezenému počtu fyzických osob. 

U každé projektové/rozvojové aktivity je nezbytné v rámci diseminace 

projednat aktivitu se všemi zainteresovanými útvary  a zpracovat 

analýzu rizik dodávky/výstupů aktivity na bezpečnost OÚ a zahrnout 

vybraná organizační i technická opatření a další dopady aktivity na 

prostředí úřadu ve smyslu nezbytné mitigace rizik.  

Technická 

opatření: 

Již jsou, případně budou vybrána a implementována opatření zejména 
v následujících oblastech: 

 Fyzická bezpečnost. 

 Oddělení vývojového a testovacího prostředí od produkčního. 

 Integrita komunikačních sítí (od interních až napojení na 
Internet včetně vzdálených připojení). 

 Ověřování identity uživatelů. 

 Řízení přístupových oprávnění. 

 Správa a řízení přístupů privilegovaných uživatelů. 

 Zaznamenávání / auditování činností. 

 Aplikační bezpečnost.  

 Anonymizační a kryptografické prostředky (pro vývoj a testy 
používat anonymizovaná data). 
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12  Zpracovatel 

Organizační 

opatření: 

Článek 28 nařízení GDPR upravuje problematiku Zpracovatele osobních 
údajů, a i ten musí úřad zohlednit. Úřad využije 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. 

Technické 

opatření: 

S každou třetí stranou, která má přístup k OÚ v gesci Správce, tedy dle 
GDPR je v roli Zpracovatele, musí být sepsána řádná smlouva, případně 
dodatek ke smlouvě. 

Úřad v této souvislosti vystupuje v roli Správce. Mohou se však 
vyskytovat činnosti, kdy bude naopak v roli Zpracovatele. 

 

13  Personální bezpečnost  

Organizační 

opatření: 
Úřad bude dodržovat strategii a způsoby pro nábor a práci se 
zaměstnanci. 

 

Jak již bylo řečeno, tak lidé jsou chápani jako nedílná součást IS. S tím úzce souvisí 

bezpečnostní požadavky na personální bezpečnost. 

Prověřování pracovníků 

Všichni uchazeči o zaměstnání a smluvní strany jsou prověřeni podle platných zákonů 

(například č. 312/2002 Sb. - o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů), předpisů a v souladu s etikou. Při prověření se zohledňují požadavky 

stanovené klasifikací informací, ke kterým by měl přijímaný zaměstnanec získat přístup, a 

také z hlediska jejich spolehlivosti a potenciálních rizik. 

Při prověřování je brán zřetel na dodržení soukromí a ochranu osobních dat a souvisejících 

požadavků předpisů. 

Městská část ve většině případů přijímá zaměstnance na pozici s přístupem ke chráněným 

informacím, osobním informacím. Proto příslušný útvar musí provést prověření na základě: 

 dostupnosti dostatečných referencí, například profesní a osobní, 

 ověření proklamovaného vzdělání a odborné kvalifikace, 

 nezávislého ověření totožnosti, 

 popř. detailnějšího prověření (např. lustrační osvědčení, výpis z trestního rejstříku, u 

pozic s hmotnou odpovědností ověření v registru dlužníků atd.). 
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Role a odpovědnosti 

Každá osoba, která má přístup k osobním informacím v rámci úřadu, musí mít stanovenou 

pracovní náplň. V popisech pracovních míst zaměstnanců musí být také definovány pracovní 

role a odpovědnosti v oblasti bezpečnosti informací. Role a odpovědnosti zaměstnanců v 

oblasti bezpečnosti informací musí být stanoveny a dokumentovány v souladu s politikou 

bezpečnosti informací. 

Role a odpovědnosti v oblasti bezpečnosti informací by měly zahrnovat: 

 požadavek na realizaci a dodržování zásad v souladu s bezpečnostní politikou 

informací, 

 požadavek na ochranu aktiv před neautorizovaným přístupem, vyzrazením, 

modifikací, zničením nebo narušením, 

 požadavek na vykonávání určitých bezpečnostních procesů nebo činností, 

 požadavek na určení jednoznačné odpovědnosti za provedené činnosti, 

 požadavek hlásit bezpečnostní události nebo jiná bezpečnostní rizika. 

V rámci přijímacího řízení a bezprostředně po nástupu do pracovního poměru musí být 

zájemcům o práci/zaměstnancům jasně sděleny role a odpovědnosti spojené s daným 

pracovním místem. 

Vedoucí zaměstnanci musí průběžně kontrolovat uživatele a smluvní třetí strany, zda 

dodržují bezpečnost informací v souladu se zavedenými politikami a postupy. 

 

14  Edukace a zvyšování bezpečnostního povědomí  

Organizační 

opatření: 
Úřad připraví strategii a způsoby pro zvyšování bezpečnostního 
povědomí zaměstnanců, a i dalších osob ve své způsobnosti. 

Technická 

opatření: 
Pokud bude probíhat školení prezentační formou, pak musí být zpětně 
doložitelné, které Subjekty se ho zúčastnili. 

 

Se všemi zaměstnanci bude předtím, než jim bude umožněn přístup k citlivým informacím 

a prostředkům pro zpracování informací, provedeno základní poučení o pravidlech 

zajišťování bezpečnosti informací a podepsán dokument obsahující body: 

 práva a právní odpovědnost zaměstnanců a ostatních uživatelů (například ve vztahu k 

zákonu o ochraně osobních údajů nebo jiných chráněných údajů), 

 odpovědnosti zaměstnanců pro nakládání s informacemi obdrženými od jiných 

organizací a zúčastněných stran, 
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 odpovědnosti úřadu při nakládání s osobními údaji, včetně těch údajů, které byly 

vytvořeny v průběhu základního pracovněprávního vztahu, 

 rozšíření odpovědností i mimo objekt úřadu a mimo běžnou pracovní dobu (například 

v případě vzdálené práce z domova, na pracovní cestě), 

 popis kroků, které budou následovat při nedodržení bezpečnostních požadavků ze 

strany zaměstnanců, jsou dány pracovním řádem v platném znění. 

Způsoby a formy poučení administrátorů 

Administrátoři budou před svěřením konkrétních systémů či zařízení do správy poučeni 

o pravidlech zajišťování bezpečnosti informací a o pravidlech výkonu funkce administrátora, 

případně budou poučeni o specifických otázkách spojených se spravovanými zařízeními. 

O provedení poučení bude proveden zápis. 

Způsoby a formy poučení dalších osob zastávajících bezp. role 

Osoby zastávající ostatní bezpečnostní role musí být v rámci jmenování do role poučeny 

o pravidlech zajišťování bezpečnosti informací a o pravidlech výkonu dané role, případně 

poučeny o specifických otázkách spojených s danou rolí.  

Školení v oblasti bezpečnosti informací 

Všichni zaměstnanci musí být pravidelně proškolováni v souvislosti s bezpečností informací. 

Každý nový zaměstnanec prochází úvodním školením a poté, minimálně 1x za rok absolvuje 

pravidelné opakovací školení (se zohledněním případných změn v dokumentaci, postupech 

atd.). V tomto případě je nutno zachovat multiplikační (stimulující) efekt. Tedy nejen to, že 

opakování je matka moudrosti, ale aby z každého dalšího běhu si školený odnesl něco 

nového. 

Používat prostředky ICT může pouze zaměstnanec, který byl náležitě proškolen v oblasti 

bezpečností informací a s bezpečnostními opatřeními příslušnými jeho pracovnímu zařazení 

a absolvoval školení o práci v těch  informačních systémech, které bude při výkonu svého 

zaměstnání využívat. O seznámení s uvedenými dokumenty a o školení musí být proveden 

zápis, který bude uložen v osobním spise zaměstnance. 

V případě výskytu závažného bezpečnostního incidentu jsou zaměstnanci mimořádně 

proškoleni (e-mailové vyrozumění o tom, co se stalo a jak tomu příště předcházet).  

Všichni pracovníci smluvních dodavatelů, kteří budou zapojeni do realizace poskytovaných 

služeb, musí dodržovat stejná pravidla jako zaměstnanci Úřadu, pokud to není v rozporu 

s jejich smluvně ošetřenými závazky.  

Minimální doporučený obsah poučení o bezpečnostních opatřeních a důsledcích 

vyplývajících z porušení těchto opatření by měl zahrnovat:  

http://www.servodata.net/


                     

33 
 

 bezpečné používání výpočetní techniky,  

 bezpečné používání internetu (zvláště e-mailů a webu),  

 opatření v oblasti objektové (fyzické) bezpečnosti,  

 ochranu osobních údajů a práce s dokumenty,  

 povinnosti plynoucí z bezpečnostní politiky úřadu pro uživatele, 

 Při nakládání s osobními údaji se zaměstnanci řídí Nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále  s dokumentem “Politika 

bezpečnosti informací“ a s dokumentem „Koncepce ochrany osobních údajů“. 

 

15  Fyzická bezpečnostní opatření 

 

Podle čl. 24 odst. 1 GDPR je Správce povinen zavést vhodná technická 
a organizační opatření k zajištění, že zpracování osobních údajů bude 
v souladu s požadavky GDPR a osobní údaje budou řádně zabezpečeny. 
Tato opatření je Správce povinen zavést zejména s ohledem na rizika 
pro práva a svobody Subjektů údajů. 

 

Přístup ke všem aktivům informačního systému podléhá režimovým 
opatřením. Specifika režimových opatření jsou či budou stanovena 
v interních standardech úřadu a musí s nimi být přiměřeně seznámeny 
všechny dotčené osoby. 

Za stanovení přípustného použití a nastavení požadované úrovně 
ochrany fyzických aktiv odpovídá jejich vlastník. 

 

 

Stanovit pravidla pro práci s dokumenty, které obsahují osobní údaje 
(ukládání v uzamykatelných skříních, umístění klíčů, zamykání 
kanceláří, spořiče obrazovek, odhlašování z PC při opouštění místnosti 
apod.)   

 
Definovat procesy pro vyhodnocování stanovených bezpečnostních 
opatření. 

 

4. Závěr 

Bezpečnostní strategie deklaruje cílový stav, kterého by mělo být dosaženo v Úřadu 

a v podřízených organizacích. 
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Faktem je, že v Městské části Praha 1 dochází k rozsáhlému zpracování všech typů osobních 

údajů definovaných v nařízení GDPR, a to jak v listinné formě, tak i v elektronické. Prostředí 

Úřadu je nutné jak organizačně, tak i technicky upravit tak, že osobní údaje budou 

zpracovávány v souladu s právním rámcem, že budou chráněny proti ztrátě dostupnosti, 

důvěrnosti, integrity. Dále musí být zajištěno i následné prokázání odpovědnosti za 

provedené aktivity při zpracování osobních údajů. Nedílnou částí změn musí být příprava 

úřadu na plnění informační povinnosti vůči nadřízeným orgánům včetně ÚOOÚ. Stejně tak 

musí úřad dbát na plnění příslušných práv Subjektů osobních údajů ve stanovených 

termínech. 

Dokument je zpracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy (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 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 

Dokument navazuje na „Procesní analýzu stávajícího stavu se zaměřením na bezpečnost IT a 

ochranu osobních údajů“. Cílem tohoto dokumentu bylo popsat nutná organizační a 

technická opatření, která musí úřad přijmout a realizovat a zajistit efektivní shodu prostředí 

úřadu s nařízením GDPR. Nedílnou součástí nutných aktivit je zdokumentování všech 

nezbytných částí a realizovaných opatření v prostředí úřadu pro ochranu osobních údajů. 

http://www.servodata.net/

