
Ve vztahu k osobním údajům lze také využít jiného členění, a to na základě 

důvodu zpracovávání těchto osobních údajů. Jedná se o členění, které výstižně 

charakterizuje i následné činnosti s těmito daty. Chceme upozornit, že příslušné typy dat 

(včetně jejich vymezení), je vhodné vložit do směrnice ředitele školy (školského 

zařízení) o ochraně osobních údajů (viz kapitola 7) a také do informovaného souhlasu 

rodičům škol (v upravené verzi) tak, aby měli tito rodiče a jejich děti informaci o důvodu 

sběru těchto dat. Nyní již k samotné kategorizaci. 

 

Tabulka č. 4: Kategorizace osobních dat na základě podnětu jejich sběru 

Podnět sběru dat Příklad sbíraných osobních dat 

Osobní údaje 

zpracovávané na 

základě školského 

zákona a nižších 

školských právních 

předpisů 

- školní matrika 

- doklady o přijímání dětí, žáků, o průběhu vzdělávání a jeho 

ukončování 

- doklady o průběhu maturitní zkoušky 

- třídní kniha, 

- záznamy z pedagogických rad 

- kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků, popřípadě 

lékařské posudky 

Osobní údaje 

zpracovávané ve 

veřejném zájmu nebo 

při výkonu veřejné 

moci 

- předávání údajů do okresního archivu (zákon o archivnictví) 

- předávání údajů orgánům státní správy (MŠMT, ČŠI, krajský 

úřad) 

Osobní údaje 

zpracovávané na 

základě informovaného 

souhlasu 

- seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních 

zájezdech 

- seznamy žáků na soutěžích a olympiádách 

- jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, 

školní družiny 

- kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou 

dítěte) 

- fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o 

studium na dané škole 

- zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a 



přehlídkách 

- záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem 

bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku 

Osobní údaje 

zpracovávané podle 

zvláštních zákonů 

- podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise 

- podklady žáků pro vyšetření v PPP 

- hlášení trestných činů, neomluvená absence 

- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na 

zotavovacích akcích 

 

4.2. GDPR vs. zákon o zpracování osobních údajů 

 

 Ochrana osobních údajů a dalších dat by měla být prováděna na základě výše 

stanovených procesů. Velmi důležitým aspektem, ne-li nejdůležitějším pak je ale také 

samotná legislativa, která je pro danou problematiku závazná. V tuto chvíli se nebudeme 

zabývat kompletním přehledem všech zainteresovaných předpisů, budeme se zabývat 

pouze dvěma předpisy, které jsou pro danou oblast nejvíce zásadní. A to také z důvodu 

častého nepochopení, jak spolu dané dva předpisy souvisejí. 

 Ještě donedávna neznámým, nyní však již prakticky neustále omílaným 

termínem, je tzv. GDPR (anglicky General Data Protection Regulation) - Obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů. S tímto termínem se setkáváme prakticky kdykoliv a kdekoliv. 

Jak již samotný název napovídá, jedná se o právní rámec ochrany osobních údajů platný 

na území celé Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo 

použitelné. Platí tedy na území členských států Evropské unie, včetně České republiky 

bezprostředně. Z daného vyplývá, že se jedná o nejdůležitější právní předpis v dané 

oblasti, který je závazný pro všechny subjekty nejen na území ČR, ale v celé EU. 

 


