
13

 Základní pojmy a právní důvody zpracování osobních údajů

3. ZÁKLADNÍ POJMY A PRÁVNÍ 
DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ

3.1 Základní pojmy

Pro správnou aplikaci GDPR jsou pojmy nezbytné. Aniž by bylo jasné, co je osobní 
údaj nebo zpracování osobních údajů, se o ochraně osobních údajů nelze vážně 
bavit. Vedle toho GDPR ukládá některé povinnosti pouze zpracovatelům osobních 
údajů a některé zase např. pouze orgánům veřejné moci a veřejným subjektům. Na 
pojmy uvedené v této podkapitole je v dalších částech publikace hojně odkazováno.

3.1.1 Osobní údaj28

Pojem osobní údaj je z povahy věci pro správnou aplikaci GDPR klíčový. Nařízení 
se totiž vztahuje pouze na zpracování osobních údajů, na ostatní zpracování dat se 
nepoužije. Dle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobním údajem rozumějí „veškeré informace 
o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě“. Článek dále definuje identi-
fikovanou či identifikovatelnou osobu jako fyzickou osobu, „kterou lze přímo nebo 
nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor“. Nařízení samo 
uvádí příklady těchto identifikátorů, jako jsou „jméno, identifikační číslo, lokační 
údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 
osoby“. Převedeno do neprávnické řeči, osobním údajem je jakákoliv informace, 
která se pojí s konkrétním člověkem. Pokud tedy škola má statistiku, že nejčastěj-
ším příjmením u jejích žáků je Novák, není jméno Novák osobním údajem, protože 
ho nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Naopak pokud je Jan Novák žákem 7. A, je 
jeho jméno i údaj o třídě, kterou navštěvuje, osobním údajem, tj. údajem přiřaditel-
ným k určité osobě.

28 Viz URBANOVÁ, E., FRÝBOVÁ, A. Osobní údaj a právní důvody zpracování. Řízení školy. 2018, 
č. 1.
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To, že osobním údajem je zpravidla jméno, příjmení, věk, datum narození, fo-
tografie, známky či výsledky přijímacích zkoušek, nejspíše nikoho nepřekvapí. 
Osobním údajem však může být třeba i GPS lokátor. Pokud má škola k dispozici 
automobily s GPS lokátorem, pak i údaj o aktuální poloze či historii jízd je osobním 
údajem za předpokladu, že tuto lokalizaci lze přiřadit ke konkrétní osobě. Obdobně 
to platí u využívání souborů cookies na webových stránkách. Pokud školy využívají 
složitější webové stránky a pomocí cookies získávají informace o uživatelích webu, 
pak i např. historie návštěv, prohlížené stránky či hlasování v anketě za podmín-
ky přiřaditelnosti k určité osobě jsou osobním údajem. Na tomto místě je vhodné 
upozornit na to, že podmínkou přiřaditelnosti nemusí být znalost pravého jména 
či příjmení. I vymyšlená identita, e-mail typu 123@gmail.com nebo jedinečná IP 
adresa postačuje pro splnění podmínky přiřaditelnosti. Zásadní je pouze spojení 
s jednou osobou.

Ačkoliv výše uvedené vypadá komplikovaně, v praxi tomu tak nebude. Vedle 
„představitelných“ osobních údajů, jako je jméno, věk či zdravotní stav, je však tře-
ba nezapomenout, že osobním údajem mohou být zmíněné GPS lokátory, IP adresy 
a soubory cookies.

3.1.2 Zvláštní kategorie osobních údajů29

Nařízení definuje v článku 9 odst. 1 jako podkategorii osobních údajů tzv. zvláštní 
kategorie osobních údajů. Zrušený zákon o ochraně osobních údajů užíval pro tyto 
údaje označení citlivé osobní údaje. Mezi zvláštní kategorie osobních údajů patří 
údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, nábožen-
ském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracováním 
zvláštní kategorie osobních údajů může být zpracování genetických údajů, biomet-
rických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním 
stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Význam dělení 
na zvláštní kategorii osobních údajů spočívá v tom, že citlivé údaje jsou více chrá-
něné než ostatní osobní údaje a lze je zpracovávat pouze za zpřísněných podmínek.

3.1.3 Zpracování osobních údajů

Vedle pojmu osobní údaj je druhým zásadním pojmem zpracování osobních údajů. 
To je v čl. 4 odst. 2 GDPR definováno jako „jakákoliv operace nebo soubor operací 
s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez 
automatizovaných postupů“. Dále Nařízení vyjmenovává typické úkony, které lze 
pod pojem zpracování podřadit, jako např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, 

29 URBANOVÁ, E., FRÝBOVÁ, A. Osobní údaj a právní důvody zpracování. Řízení školy. 2018, č. 1.
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strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, po-
užití, šíření, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováním 
je tak vedení personální evidence pro účely plnění pracovněprávních smluv či vede-
ní školní matriky. Zpracováním však není každý případ, kdy má někdo nahodile pří-
stup k osobním údajům. Pokud je přístup k datům pouhým důsledkem jiné činnosti, 
která z podstaty věci může, ale nemusí zahrnovat přístup k osobním údajům, nebude 
se jednat o zpracování osobních údajů.30 Příkladem „nezpracování“ osobních údajů 
je např. každoroční servis hardwaru školních počítačů. V praxi je velmi těžké rozli-
šit, které operace s údaji ještě zpracováním osobních údajů jsou a které už nikoliv. 
Proto lze školám doporučit, aby za zpracování osobních údajů považovaly spíše 
více než méně operací s daty.

3.1.4 Správce a zpracovatel

Nařízení pracuje s pojmy správce osobních údajů (správce) a zpracovatel osobních 
údajů (zpracovatel). Jak správcům, tak zpracovatelům ukládá povinnosti v oblas-
ti zpracování osobních údajů. Nicméně zpracovatelům ukládá povinností méně. 
Správce je definován jako osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účel 
a prostředky zpracování osobních údajů.31 Není podstatné, zda správce zpracovává 
osobní údaje na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě právního předpi-
su. Správcem osobních údajů je škola nebo školské zařízení, jelikož určuje účel 
a prostředky zpracování osobních údajů. Skutečnost, že většina zpracování osob-
ních údajů je prováděna na základě školského nebo jiného zákona, není relevantní. 
Dále není důležité, zda škola sama zpracování, za které je odpovědná, provádí, nebo 
ho deleguje na třetí osobu – zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelem osobních 
údajů je ten, kdo zpracování za správce provádí. Zpracovatel je tedy osoba odlišná 
od správce a zároveň zpracovatelem není zaměstnanec. Příkladem, na kterém lze 
dobře ilustrovat rozdílné postavení správce a zpracovatele, je vztah školy a clou-
dového informačního systému, ve kterém je vedena školní matrika. Škola je na 
základě § 28 odst. 2 školského zákona povinna vést školní matriku, obsahující vy-
jmenované údaje o žácích a jejich zákonných zástupcích. Tuto povinnost má škola 
a odpovídá za rozsah a správnost osobních údajů. Nicméně zpravidla pověří vede-
ním této evidence zpracovatele – společnost provozující školní informační systém. 
Provozovatel informačního systému je zpracovatel ve smyslu GDPR. To, zda škola 
využije externích služeb zpracovatelů osobních údajů, závisí pouze na jejím uváže-
ní. Vůči dozorovému úřadu bude odpovědnou za rozsah zpracovávaných osobních 
údajů vždy škola.

30 NULÍČEK, M. GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praktický komentář. 2. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 86.

31 Článek 4 odst. 7 GDPR.
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3.1.5 Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.32 Typicky je jím 
dítě, žák, zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec či veřejnost. Subjektem údajů však 
není právnická osoba, tedy škola sama.

3.1.6 Dozorový úřad

Dohled nad dodržováním GDPR vykonává dozorový úřad. Každá země EU má svůj 
vlastní dozorový úřad, který si stanoví vlastním právní předpisem. Některé země, 
např. Spolková republika Německo, mají dozorových úřadů několik. Úřadem, který 
kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů v České 
republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7. Jeho postavení je upraveno v zákoně o zpracování osobních údajů.

3.1.7 Orgán veřejné moci a veřejný subjekt

Nařízení pracuje s pojmy orgán veřejné moci a veřejný subjekt33, ačkoliv je nikde 
jednotně nedefinuje. Pokyny týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů vy-
dané pracovní skupinou WP2934 uvádějí, že pojem orgán veřejné moci a veřejný 
subjekt má být stanoven vnitrostátními předpisy. To znamená, že to, kdo je orgánem 
veřejné moci a veřejným subjektem, si stanovuje Česká republika sama.

V současnosti je v české teorii za orgán veřejné moci považován orgán, který 
reprezentuje veřejnou moc a je ze zákona oprávněn autoritativně rozhodovat o prá-
vech a povinnostech fyzických či právnických osob nebo jinak zasahovat do jejich 
právní sféry, a to buď přímo, zejména v případě orgánů moci výkonné nebo soudní, 
nebo zprostředkovaně, pokud jde o orgány moci zákonodárné. U škol není pochyb 
o tom, že jsou oprávněny autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech fyzic-
kých osob. Například rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu je ukázkovým pří-
kladem autoritativního rozhodování. Všechny školy (i mateřské) jsou tak orgánem 
veřejné moci, nezávisle na tom, zda jsou veřejné, či soukromé. Nicméně některá 
školská zařízení poskytující veřejné služby o právech a povinnostech fyzických 
osob podle správního řádu v užším slova smyslu zpravidla nerozhodují, nejsou tedy 

32 Ustanovení § 3 ZZOÚ.
33 Například v čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR je stanovena povinnost pro orgány veřejné moci a veřejné 

subjekty jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
34 Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokyny týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů [on-

line]. Přijaté dne 13. prosince 2017, naposledy revidované a přijaté dne 5. dubna 2018 [cit. 2019-08-
16]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144 & id_dokumenty=31880.
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orgánem veřejné moci, avšak za splnění některých předpokladů mohou být veřej-
ným subjektem.

Další úpravu toho, co je orgán veřejné moci, nalezneme v § 50 zákona  
č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Na základě tohoto ustanovení od července  
2017 zřídilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové  
schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení. Z toho by se mohlo 
zdát, že všechny školy a školská zařízení jsou orgánem veřejné moci. Nenechme 
se však mýlit. Zákon č. 111/2009 Sb. je pro určení pojmu orgán veřejné moci či 
veřejný subjekt ve smyslu GDPR irelevantní. Orgánem veřejné moci jsou opravdu 
pouze autoritativně rozhodující orgány, nikoliv všechny subjekty s povinnou dato-
vou schránkou.

Pojem veřejný subjekt je upraven v zákoně o zpracování osobních údajů v § 14. 
Za veřejné orgány (resp. subjekty – pozn. autora) tento právní předpis považuje 
orgány zřízené zákonem, které plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. 
Pojem orgán zřízený zákonem je nutné odlišovat od pojmu orgán zřízený ze záko-
na. Orgán zřízený zákonem je orgán, jehož existenci stanoví přímo zákon a k jehož 
zřízení není třeba podnikat žádné další kroky. Například § 173 školského zákona 
výslovně zřizuje Českou školní inspekci.35 Česká školní inspekce je tak veřejným 
subjektem ve smyslu GDPR. Navíc je ČŠI zároveň i orgánem veřejné moci, jelikož 
autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech osob.

O ČŠI zákon přímo hovoří. Jinou situací jsou ale běžné školy a školská zařízení. 
Například § 117 předpokládá vznik školských výchovných a ubytovacích zařízení. 
Nepředpokládá však výslovně například vznik školského ubytovacího zařízení při 
Základní škole Masarykova v Berouně. Ustanovení § 117 umožňuje vznik ubyto-
vacího zařízení v obecné rovině, nicméně zřizovatel musí podniknout další kro-
ky stanovené zákonem, aby takové ubytovací zařízení zřídil. Jedná se tedy nikoliv 
o orgán zřízený zákonem, ale orgán zřízený na základě zákona. Lze tedy dovodit, 
že školská zařízení, která nejsou součástí právnické osoby poskytující vzdělávání, 
nejsou veřejnými subjekty ve smyslu GDPR. 36

Ve Spolkové republice Německo jsou pojem orgán veřejné moci ve školství 
a s ním spojená povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů posuzová-
ny obdobně. Je třeba zohlednit dvě hlediska. Pokud je alespoň jedno splněno, pak 
je organizace orgánem veřejné moci nebo veřejným subjektem. Za prvé se jedná 
o skutečnost, zda je účast ve škole či školském zařízení při splnění podmínky (zejm. 
věku) povinná. Do toho by v České republice spadaly všechny základní školy a po-
slední ročník mateřské školy. Druhou situací, kdy škola či školské zařízení jsou 
povinny pověřence jmenovat, je případ, kdy je tato instituce oprávněna závazně 
rozhodovat o skutečnostech majících přímý vliv na vzdělávání. To znamená, že má 

35 Webové stránky ČŠI jsou dostupné z: https://www.csicr.cz/.
36 Obdobně text ÚOOÚ K povinnosti jmenovat pověřence vybranými městskými a krajskými organiza-

cemi. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 19. 10. 2018 [cit. 2019-08-14]. Dostupné z: https://
www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144 & id=31980 & n=k%2Dpovinnosti%2Djme-
novat%2Dpoverence%2Dvybranymi%2Dmestskymi%2Da%2Dkrajskymi%2Dorganizacemi.
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pravomoc vydat hodnocení žáka, které je závazné i pro jiné veřejné orgány. Do této 
kategorie by pak patřily střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy. Ostatní 
organizace, které poskytují veřejné služby, by ve Spolkové republice Německo pod 
pojem orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt ve smyslu GDPR nepatřily.

3.1.8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je institut přejatý z německého práva, kde 
funguje již od roku 2009. Zjednodušeně se jedná o poradce správce (tj. i školy) 
v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenec má na starosti poskytovat informace 
a poradenství správcům osobních údajů (školám) a monitorovat soulad s GDPR. 
Další jeho povinností je spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů a zá-
roveň pro tento úřad působit jako kontaktní místo. Nicméně pověřenec není od-
povědný za dodržování GDPR a jiných předpisů, odpovědným subjektem zůstává 
vždy správce, tedy škola či školské zařízení.37 

3.2 Právní důvody zpracování osobních údajů

Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pouze v případě, že 
k tomu má alespoň jeden z právních důvodů pro zpracování osobních údajů. Pokud 
žádný z těchto důvodů nemá, poté zpracovává osobní údaje bez právního důvodu, 
tedy nelegálně. Právní důvody zpracování pro „běžné“ osobní údaje38 jsou stanove-
ny odlišně od zpracování citlivých osobních údajů.39 

Právní důvody zpracování „běžných“ osobních údajů jsou stanoveny v čl. 6 
odst. 1 písm. a) až e) GDPR. Těmito právními důvody jsou:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 

více konkrétních účelů (dále jen „souhlas“);
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt úda-

jů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů (dále jen „smlouva“);

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vzta-
huje (dále jen „právní povinnost“);

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů 
nebo jiné fyzické osoby (dále jen „životně důležitý zájem“);

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (dále jen „veřejný zájem“);

37 Viz URBANOVÁ, E., FRÝBOVÁ, A. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Řízení školy. 2018, 
č. 3.

38 Srov. kapitola 3, část věnovaná vysvětlení pojmů z GDPR.
39 Srov. tamtéž.
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f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména 
pokud je subjektem údajů dítě (dále jen „oprávněný zájem“).

Existence právního důvodu zpracování je promítnutím zásady zákonnosti zpra-
cování, o které bylo pojednáno v kapitole 2.

Právní důvody citlivých osobních údajů jsou přísnější než právní důvody zpra-
cování „běžných“ osobních údajů. Zvláštním kategoriím osobních údajů je totiž při-
znána zvýšená ochrana, jelikož zneužití, zveřejnění či jiné neoprávněné zpracování 
zpravidla představuje závažnější důsledky pro soukromí subjektu údajů. Existuje 
zde zvýšené riziko diskriminace či nehmotné újmy. Z tohoto důvodu je zvláštní ka-
tegorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 GDPR obecně zakázáno zpracovávat, ledaže 
jde o případy uvedené v čl. 9 odst. 2 GDPR. Těmito případy jsou:
a) výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více 

stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo Evropské unie nebo členské-
ho státu stanoví, že zákaz stanovený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů 
zrušen;

b) nezbytnost zpracování pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv 
správce nebo subjektů údajů v oblasti pracovního práva nebo práva sociálního 
zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Evropské unie nebo 
členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v nichž 
se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů; 
příkladem zpracování na základě tohoto právního důvodu je např. předávání 
osobních údajů zaměstnavatelem zdravotní pojišťovně;

c) nutnost zpracování pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo 
jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý 
udělit souhlas;

d) skutečnost, že zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhod-
nými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje poli-
tické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, za podmínky, že se zpracování 
vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, 
které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje 
nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt;

e) zpracování týkající se osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů;
f) nezbytnost zpracování z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva 

Evropské unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodr-
žuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky 
pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů;

g) nezbytnost zpracování pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro 
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování 
zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní 
nebo sociální péče;
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h) nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, 
jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajiš-
tění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků 
nebo zdravotnických prostředků;

i) nezbytnost zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědec-
kého či historického výzkumu nebo pro statistické účely za zákonem stanovených 
podmínek.

Pokud by škola zpracovávala osobní údaje, aniž by k tomu měla některý z práv-
ních důvodů, dopouští se protiprávního zpracování osobních údajů a dle čl. 17 odst. 1 
písm. d) GDPR by jí vznikla povinnost takto zpracovávané osobní údaje zlikvi-
dovat.

3.2.1 Právní důvody zpracování běžných osobních údajů

3.2.1.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako první z možných právních důvodů zpracování osobních údajů GDPR upravuje 
souhlas se zpracováním osobních údajů. I když je souhlas se zpracováním osobních 
údajů v GDPR upraven jako první důvod zpracování osobních údajů, což může bu-
dit dojem, že je právním důvodem primárním a možná i ostatním právním důvodům 
nadřazeným, není tomu tak. Právě naopak, dle GDPR by měl být souhlas využíván 
pouze doplňkově, pokud škola nebude mít možnost využít jiný právní důvod. Škola 
by tedy měla vždy prověřit, zda nelze osobní údaje zpracovávat na základě někte-
rého z ostatních právních důvodů. Teprve v případě, že žádný z těchto právních dů-
vodů nemůže být využit, lze uvažovat o využití souhlasu se zpracováním osobních 
údajů.

Náležitosti souhlasu40

Pokud školy dospějí k závěru, že souhlas se zpracováním osobních údajů potřebu-
jí, musí tento souhlas splňovat náležitosti popsané v GDPR a dále i ve stanovisku 
pracovní skupiny WP29. Souhlas musí být (i) svobodný, (ii) konkrétní, (iii) infor-
movaný a (iv) jednoznačný.

Souhlas musí být svobodný

Svobodný souhlas neznamená pouze to, že k němu subjekt údajů není přinucen, ale 
je potřeba, aby souhlas představoval svobodnou volbu subjektu údajů bez očekávání 

40 Viz URBANOVÁ, E., FRÝBOVÁ, A. Souhlas podle GDPR a jeho náležitosti. Řízení školy. 2018, 
č. 2.
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nepříznivých následků. Jelikož škola jako orgán veřejné moci není v rovnoprávném 
postavení se žákem jakožto subjektem údajů, je nutné vždy posoudit, zda neudělení 
souhlasu bude znamenat nepříznivý následek pro žáka školy. To samé bude platit 
pro školu jako zaměstnavatele, kdy je z povahy věci zaměstnanec v podřízeném 
postavení vůči zaměstnavateli. Dozorové úřady varují, že v oblasti zaměstnanecké 
agendy nebude téměř nikdy splněna podmínka svobodného souhlasu. Školy by tak 
měly hledat jiný právní důvod, např. oprávněný zájem správce, nebo od požadování 
souhlasu od zaměstnanců zcela upustit.

Souhlas nebude svobodný ani tehdy, pokud je podmínkou poskytnutí nějakého 
plnění. U podnikatelů se jedná zejména o souhlas včleněný do všeobecných ob-
chodních podmínek, jejichž akceptace je podmínkou uzavření kupní smlouvy a do-
dání zboží. U škol a školských zařízení se bude jednat např. o souhlas s pořizováním 
fotografií jako součást přihlášky na lyžařský výcvik nastavený tak, že nelze souhlas 
odmítnout, aby bylo možné zúčastnit se pouze lyžařského výcviku. Souhlas by měl 
být vždy oddělitelný, např. možností samostatného zaškrtnutí políčka o pořizování/ 
/zveřejňování fotografií.

Pokud škola požaduje souhlas pro vícero účelů, např. chce (i) předat e-mailo-
vé adresy žáků ze sportovní soutěže nakladatelství, které soutěž sponzorovalo, aby 
žákům zasílalo obchodní sdělení / nabídky ke koupi, a (ii) zveřejnit fotografie na 
sociální síti spolu s umístěním žáků, měla by vyžadovat celkem dva souhlasy od 
žáků, resp. jejich zákonných zástupců.

Souhlas musí být konkrétní

Aby byl souhlas konkrétní, musí být udělen pro konkrétní účel či účely zpracování. 
To znamená, že ten, kdo souhlas uděluje, musí vědět, co konkrétního bude správce 
s osobními údaji dělat. Správná formulace tedy nikdy nebude: „Souhlasím se zpra-
cováním osobních údajů mého dítěte.“ Z této věty není absolutně jasné, k čemu je 
vlastně souhlas udělen. Stejně tak nebude zřejmě postačovat ani: „Souhlasím se 
zpracováním osobních údajů mého dítěte pro marketingové účely školy.“ Naopak 
by školy měly být co nejspecifičtější a při formulování souhlasu uvést, kde budou 
fotografie zveřejněny a na jak dlouho je souhlas udělen.

Souhlas musí být informovaný

Souhlas bude informovaný, pokud byl subjekt údajů před jeho udělením informo-
ván zejm. o totožnosti správce, tedy školy, účelech zpracování a o možnosti kdyko-
liv souhlas odvolat.

Souhlas musí být jednoznačný

Jednoznačný souhlas znamená, že souhlas je jednoznačným projevem vůle. Nesmí 
být udělen konkludentně, tedy mlčky, ale musí být vždy aktivním jednáním žáka / 
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zákonného zástupce nebo zaměstnance. Za platný souhlas nelze považovat předem 
zaškrtnuté políčko. Jednoznačným souhlasem naopak bude vyplnění nepovinného 
pole v přihlášce, u kterého je jednoznačně uvedeno, že e-mailová adresa bude po-
užita k zasílání novinek/newsletteru.

Odvolatelnost souhlasu

Nařízení v čl. 7 odst. 3 stanoví, že subjekt údajů má právo svůj udělený souhlas 
kdykoli odvolat, přičemž platí, že odvolat souhlas musí být stejně jednoduché jako 
ho udělit. Nelze stanovit složitou proceduru odvolání souhlasu, např. požadovat, 
aby bylo odvolání souhlasu zasláno doporučeně s dodejkou s úředně ověřeným 
podpisem na adresu školy. Odvolání souhlasu subjektem údajů pro školu znamená 
povinnost vyhledat a zlikvidovat všechny osobní údaje, které byly zpracovávány na 
základě daného souhlasu.

Odvolání souhlasu však nemá účinky zpětně, a nebude se tak dotýkat zpracová-
ní, které bylo na základě platného souhlasu učiněno až do momentu jeho odvolání. 
Zpracování od okamžiku udělení souhlasu do jeho odvolání bude tedy zákonné.

Doba udělení souhlasu

Dobu, na kterou je souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, je doporučení-
hodné stanovit na dobu školní docházky dítěte do dané školy. Po ukončení školní 
docházky je vhodné souhlas se zpracováním osobních údajů ještě po nějakou dobu 
uchovat, například pro případ soudního sporu, v němž by bylo nutné souhlas sub-
jektu osobních údajů s daným zpracováním prokázat. Autoři po konzultaci s pra-
covníky Úřadu pro ochranu osobních údajů považují za optimální dobu uchování 
souhlasu se zpracováním osobních údajů dobu 10 let.

Souhlas dětí v souvislosti se službami informační společnosti

V souvislosti s GDPR se ve veřejném prostoru hojně debatovalo o tom, že dítě 
mladší 16 let nebude moci udělit souhlas, ale bude vždy vyžadován souhlas nebo 
schválení jeho zákonného zástupce. Není tomu tak. Článek 8 GDPR, který se o mi-
nimální věkové hranici 16 let pro udělení souhlasu zmiňuje, míří na specifické situa-
ce, kdy jsou nabízeny služby informační společnosti přímo dítěti. To znamená, že 
se věková hranice 16 let, kterou členské státy mohou snížit až na 13 let,41 vztahuje 
na situace, kdy jsou dítěti nabízeny služby online a za úplatu. Za úplatnou službu 
se však považuje též služba zdarma, jestliže poskytovatel služby získává prostředky 
z reklamy umístěné v prostředí této služby. Bude se tak jednat zpravidla o používání 
aplikací zaměřujících se přímo na děti. Povinnost ověřovat věk dítěte pro poskytnutí 
služby tak dopadne na provozovatele online her, Facebook a obdobné společnosti. 

41 Dle § 7 zákona o zpracování osobních údajů je věková hranice pro souhlas se zpracováním osobních 
údajů v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti stanovena na 15 let.
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Nicméně v odvětví školství se článek 8 GDPR neuplatní, jelikož školy neposkytují 
služby informační společnosti, a to ani pokud zpracovávají osobní údaje online, 
např. vedou elektronickou třídní knihu. Nařízení tak nestanoví věkovou hranici pro 
udělování souhlasů se zpracováním osobních údajů pro děti v oblasti školství. To 
znamená, že školy musejí vycházet z občanského zákoníku. Ten stanoví v § 31, že 
se „má (…) za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý 
k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezleti-
lých jeho věku“. Pevná hranice, odkdy může dítě udělit souhlas pro jiné účely než 
pro účely poskytování služeb informační společnosti, tedy stanovena není. Autoři 
doporučují, aby pro účely zveřejňování informací o dítěti mateřské a základní školy 
vyžadovaly souhlas zákonného zástupce a střední, příp. vyšší odborné školy naopak 
souhlas samotného žáka či studenta. Po dovršení zletilosti souhlas uděluje vždy sám 
žák či student.

3.2.1.2 Plnění smlouvy42

Druhým důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejímiž stranami 
jsou škola a žák, případně jeho zákonný zástupce. Jako příklad lze uvést školní 
výlet. Pokud škola pořádá jednodenní výlet do adventní Vídně, uzavírá tak de facto 
s každým žákem / zákonným zástupcem smlouvu. Aby škola věděla, kdo se výletu 
zúčastní, eviduje přihlášené žáky a jejich platby za výlet. Toto činí za účelem plnění 
smlouvy, a má tak právní důvod zpracování osobních údajů uvedený v čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR.

3.2.1.3 Plnění právní povinnosti

Typickým důvodem zpracování osobních údajů ve školství bude splnění právní po-
vinnosti, která se na školy jako na správce vztahuje. Jedná se zpravidla o zákonné 
povinnosti, kdy zákon nebo jiný právní předpis přímo ukládá povinnost škole sbírat 
a jinak zpracovávat osobní údaje. Pro školy je v tomto smyslu relevantní školský zá-
kon s doprovodnými právními předpisy. Ten v ustanovení § 28 definuje dokumenta-
ci, kterou jsou školy povinny vést. Například podle § 28 odst. 1 písm. b) jsou školy 
povinny vést tzv. školní matriku, která má obsahovat údaje o žácích podle § 28 odst. 2 
školského zákona. Jedním z těchto povinně evidovaných údajů je i datum zahájení 
vzdělání ve škole dle ustanovení § 28 odst. 2 písm. d) školského zákona. Právním 
důvodem evidence tohoto údaje je plnění právní povinnosti.

3.2.1.4 Ochrana životně důležitého zájmu

V neposlední řadě je možné zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro 
ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Mohlo 

42 Viz URBANOVÁ, E., FRÝBOVÁ, A. Osobní údaj a právní důvody zpracování. Řízení školy. 2018, 
č. 1.
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by se např. stát, že na školním výletě žák dostane epileptický záchvat a učitel mu 
prohledá věci, zda v nich nemá léky, čímž zasáhne do soukromí žáka a zjistí o něm 
další informace. Zpracování těchto údajů, tedy jejich sběr, je kryto právním důvo-
dem nezbytnosti pro ochranu životně důležitých zájmů.

3.2.1.5 Úkol ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci

Dalším právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění úkolu ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pojem veřejný zájem není v českém právním 
řádu definován, nicméně se bude jednat o údaje, které zákon výslovně zpracovávat 
nepožaduje, ale pro kvalitní poskytování vzdělávání je evidence těchto údajů ne-
zbytná. Pokud se školy domnívají, že zpracovávají osobní údaje ve veřejném zájmu, 
je dobré se podívat na zásady a cíle vzdělávání uvedené v ustanovení § 2 školského 
zákona. Jedním z cílů podle tohoto ustanovení je „zdokonalování procesu vzdělává-
ní na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplat-
ňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod“. Z tohoto ustanovení 
vyplývá, že existuje veřejný zájem na tom, aby se uplatňovaly účinné, moderní pe-
dagogické metody. Pokud by tedy škola na základě nových pedagogických přístupů 
chtěla např. posílit prvek zážitkové pedagogiky a musela přitom zpracovávat osobní 
údaje, mohla by se v některých situacích odvolat na veřejný zájem na plnění cílů 
vzdělávání. Tím naplní podmínku plnění úkolu ve veřejném zájmu a prokáže zákon-
nost zpracování osobních údajů. Úřad za zpracování osobních údajů ve veřejném 
zájmu považuje též zveřejnění některých fotografií na webových stránkách školy.

3.2.1.6 Oprávněný zájem

Posledním a zároveň nejflexibilnějším právním důvodem pro zpracování osobních 
údajů je oprávněný zájem správce. Vzhledem ke skutečnosti, že oprávněný zájem 
nesmějí využívat orgány veřejné moci při plnění svých úkolů stanovených záko-
nem, bude pro školy tento právní důvod hrát spíše marginální roli.

Tento právní důvod bude však přicházet v úvahu tam, kde orgán veřejné moci, 
tedy škola, vystupuje v soukromoprávní rovině, např. chrání svůj majetek kamero-
vým systémem.

3.2.2 Právní důvody zpracování citlivých osobních údajů

Zpracování citlivých osobních údajů ve školství je relativně omezené a dotýká se 
především údajů o zdravotním stavu žáka, typicky žáka se SVP. Právním důvodem 
zpracování těchto údajů v oblasti poskytování poradenských služeb je čl. 9 odst. 2 
písm. h) GDPR, konkrétně se jedná o zpracování nezbytné pro účely poskytování 
sociální péče.

Prvni_zkusenosti_s_GDPR_ve_skolstvi.indd   24 26.11.19   12:33



25

 Některé typizované povinnosti škol při jejich běžné činnosti

4. NĚKTERÉ TYPIZOVANÉ 
POVINNOSTI ŠKOL PŘI JEJICH 
BĚŽNÉ ČINNOSTI

Nařízení ukládá školám jakožto správcům celou řadu povinností. V této části jsou 
stručně popsány povinnosti, které typicky dopadají na školy a školská zařízení, při-
čemž však nelze vyloučit, že s ohledem na zvláštní povahu provozu některých škol 
na ně mohou dopadat i další, v této kapitole nevyjmenované povinnosti. Cílem ka-
pitoly však není podat detailní výklad všech povinností, které GDPR zavádí, naopak 
se zaměřuje na ty, které jsou v prostředí škol nejběžnější.

4.1 Povinnost vést záznamy o činnostech 
zpracování osobních údajů43

Nařízení v čl. 30 stanovuje povinnost pro všechny správce osobních údajů vést zá-
znamy o činnostech zpracování osobních údajů. Tato povinnost však není stanovena 
pro zpracovatele osobních údajů. GDPR stanovuje výjimku pro určité subjekty, a to 
že záznamy o činnostech zpracování nemusejí vést společnosti a organizace, které 
zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců. Nicméně výjimka má další výjimky, pro-
tože je zároveň nutné s počtem zaměstnanců splnit další tři předpoklady. Těmi jsou:
�� zpracování nesmí představovat riziko pro práva a svobody subjektů údajů;
�� zpracování nesmí být příležitostné a
�� zpracování nesmí zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů.

V žádném případě tedy nelze zjednodušeně dovodit, že škola či školské zaříze-
ní, které mají méně než 250 zaměstnanců, záznamy o činnostech zpracování vést 
nemusejí. Naopak zpracování školami i školskými zařízeními může představovat 
riziko pro práva a svobody subjektů údajů, je pravidelné a zpravidla zahrnuje citlivé 
osobní údaje. Všechny školy a školská zařízení tak musejí vést záznamy o činnos-
tech zpracování osobních údajů.

Záznam o činnostech zpracování je dokument, který definuje, jakým způsobem 
daná škola zpracovává osobní údaje. Pro každý typ zpracování musí být veden samo-
statný záznam. Jedná se o obecný dokument, není tedy nutné zaznamenávat každé 

43 Viz URBANOVÁ, E., FRÝBOVÁ, A. Záznamy o činnostech zpracování. Řízení školy. 2018, č. 6.
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jednotlivé zpracování osobních údajů konkrétního člověka. Pro lepší představu lze 
záznam o činnostech zpracování osobních údajů přirovnat ke katalogu práce. V ka-
talogu práce je obecně definována náplň práce, v záznamu o činnostech zpracování 
je obecně vymezen způsob zpracování osobních údajů pro určitou agendu. Jinými 
slovy, škola má záznam o činnostech zpracování nazvaný např. „personální agen-
da“, ve kterém je obecně popsáno, se kterými údaji zaměstnanců, příp. praktikantů 
se pracuje. Při přijetí nového zaměstnance se nový záznam o činnostech zpracování 
připravovat nebude, nicméně by škola jako správce osobních údajů měla postupovat 
v souladu s tím, co je napsáno v záznamu o činnostech zpracování pro personální 
agendu. Záznamy je nutné na žádost zpřístupnit Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Záznam totiž primárně slouží Úřadu jako vodítko k tomu, aby se zorientoval ve způ-
sobu, jak v dané organizaci probíhá zpracování osobních údajů. Úřad pro ochranu 
osobních údajů bude také posuzovat, zda faktické zpracování v organizaci probíhá 
tak, jak je popsáno v záznamech o činnostech zpracování.

GDPR výslovně stanoví, že záznamy o činnostech zpracování je nutné mít v pí-
semné podobě. Za písemnou podobu se však považuje též elektronická podoba. 
Je tedy pouze na uvážení školy, v jaké formě záznamy o činnostech zpracování 
povede. Záleží také pouze na uvážení školy, kde budou záznamy uloženy a kdo 
k nim bude mít přístup. Je dobře možné, že záznamy u sebe bude mít pověřenec pro 
ochranu osobních údajů.

Nařízení stanovuje minimální rozsah údajů, které musejí záznamy o činnostech 
zpracování obsahovat. Jedná se o:
�� Kontaktní údaje správce osobních údajů, tedy školy. Zde postačí základní iden-

tifikační údaje, tedy název školy, adresa, IČO, možné je uvést i identifikátor da-
tové schránky, webové stránky či e-mail a telefonní číslo.

�� Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů. Pokud má škola za pověřence 
fyzickou osobu, uvede jeho jméno, příjmení a kontaktní údaje, tedy e-mail či te-
lefon, příp. ID datové schránky. Pokud je pověřencem právnická osoba, je nutné 
též uvést, která fyzická osoba za ni činnost pověřence vykonává.

�� Účel zpracování osobních údajů. Zde je nutné si ujasnit, proč škola dané údaje 
zpracovává. Pokud se jedná o povinnost vyplývající z právního předpisu, po-
stačí uvést odkaz na daný předpis, např. § 28 školského zákona. Pokud se jedná 
o zpracování osobních údajů, které nevyplývá ze zákona nebo podzákonného 
předpisu44 (může se jednat např. o propagaci školy), pak je nutné daný účel do-
statečně konkrétně formulovat (např. propagace školy, ochrana majetku školy, 
nezbytná organizace režimu vzdělávání).

44 Podzákonným právním předpisem je např. nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělá-
ní v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
kterého se v případě některých oborů vzdělání při podání přihlášky ke vzdělávání vyžaduje potvr-
zení splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče. Dále je podzákonným právním předpisem 
např. vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, 
podle které se v záznamu o úrazu (formulář záznamu se stanoví přílohou přihlášky) zpracovává řada 
osobních údajů.
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