
Sídlo a fakturační adresa: 
Český svaz chovatelů masného skotu, z. s. IČO: 00536903 
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Odpovědný pracovník: Ing. Pavla Vydrová                                                                                           v Praze dne: 23. května 2018  

 

Implementace nařízení Evropského parlamentu  
a Rady EU č. 2016/679  

o ochraně osobních údajů (GDPR) 
v podmínkách Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s. 

 
 

Administrativní pracovníci v čele s vedením Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s. (dále jen Svaz) 
přijali níže specifikovaný soubor opatření, zabezpečující implementaci Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně 
osobních údajů při praktické činnosti vyplývající ze Stanov a výkonu pověření Svazu.  
 
 

1. Analýza současného stavu a zhodnocení rizik 
 

Zmapováním činnosti bylo konstatováno, že Svaz jako správce zpracovává následující typy osobních údajů: 
 
a) Osobní údaje zaměstnanců Svazu 

 Povinné - vyplývající ze zákonné povinnost 
o Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul 
o Datum a místo narození 
o Rodné číslo 
o Adresa trvalého bydliště 
o Státní občanství, zdravotní pojišťovna 
o Datum odchodu do důchodu 

 

 Podmíněné určitými požadavky zaměstnance či zaměstnavatele 
o Číslo bankovního účtu pro zasílání mzdy 
o Číslo účtu pro zasílání částky na důchodové či životní pojištění 
o Jména a RČ dětí/manžela(ky) pro uplatnění slevy na dani 
o Korespondenční adresa pokud se liší od trvalého bydliště 
o SPZ a kopie TP vozidla pro účtování cestovních náhrad 

 

 Údaje vyplývající z realizace pracovní náplně 
o Číslo přiděleného služebního mobilního telefonu 
o Přidělená e-mailová adresa 
o Adresa bydliště či kanceláře, kterou může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem zveřejnit 

na webu www.cschms.cz či v tiskovinách Svazu jako kontaktní údaj 
 
Veškeré osobní údaje zaměstnanců jsou evidovány výhradně pověřenými pracovníky (ředitel a tajemník) 
a účetní Svazu a to v minimálním rozsahu, jež je dán zákonnými předpisy. Údaje v tištěné podobě jsou 
uchovávány v uzamykatelném prostoru, v elektronické podobě, na silným heslem chráněném počítači  
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(notebooku) výše uvedených osob, které je nesmí předat žádné třetí osobě bez souhlasu příslušného 
zaměstnance. Výjimku tvoří orgány státní správy a příslušné zdravotní či životní pojišťovny, které ze zákona 
osobní údaje od zaměstnavatele vyžadují. 
 
b) Osobní údaje externích spolupracovníků Svazu (OSVČ) 
Jedná se o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) spolupracující se Svazem na základě rámcových 
dohod o provádění odborných činností v chovech masného skotu, o provádění odborných prací spojených 
se šlechtěním masného skotu s důrazem na genetické hodnocení a o provádění vyjmenovaných 
administrativních úkonů. 

 

 Povinné - vyplývající ze zákonné povinnost 
o Jméno a příjmení 
o IČO a DIČO 
o Adresa trvalého bydliště 

 

 Podmíněné určitými požadavky zaměstnance či zaměstnavatele 
o Číslo bankovního účtu pro zasílání odměny 
o Korespondenční adresa pokud se liší od trvalého bydliště 
o SPZ a kopie TP vozidla pro účtování cestovních náhrad 

 

 Údaje vyplývající z realizace pracovní náplně 
o Osobní nebo přidělené číslo mobilního telefonu 
o Přidělená e-mailová adresa 
o Adresa bydliště či kanceláře, kterou může objednatel (Svaz) po dohodě se zhotovitelem 

zveřejnit na webu www.cschms.cz či v tiskovinách Svazu jako kontaktní údaj 
 
Veškeré osobní údaje OSVČ jsou evidovány výhradně pověřenými pracovníky (ředitel a tajemník) a účetní 
Svazu a to v minimálním rozsahu, jenž je dán zákonnými předpisy. Údaje v tištěné podobě jsou uchovávány 
v uzamykatelném prostoru, v elektronické podobě silným heslem chráněném počítači (notebooku)  
výše uvedených osob, které je nesmí předat žádné třetí osobě bez souhlasu OSVČ.  
 
c) Osobní údaje volených funkcionářů Svazu 

Osobní údaje volených funkcionářů Svazu jsou zpracovávány písemnou a elektronickou formou 
ředitelem, tajemníkem a účetní Svazu v  minimálním  rozsahu, potřebném pro uzavření pracovně-
právních vztahů (Dohoda o provedení práce či Dohoda o pracovní činnosti, SPZ a kopie TP vozidla pro 
účtování cestovních náhrad). Dále jsou osobní údaje (jméno a příjmení, adresa/podnik, telefon a e-mail) 
všech volených funkcionářů Svazu zveřejňovány v kontaktech na webech pod správou Svazu 
(www.cschms.cz) a tiskovinách vydávaných Svazem (např. zpravodaj, kalendář, uzávěrky a výroční 
zprávy, odborné publikace, výstavní katalogy apod.).   

 
d) Evidenci členů Svazu a plemenné knihy (PK) 

Evidence členské základny Svazu je v souladu s platnými stanovami vedena v elektronické databázi, 
kterou spravuje a průběžně aktualizuje pověřená osoba sekretariátu Svazu. Přístup k této databázi mají 
pouze pracovníci sekretariátu a nesmí být poskytována třetím osobám. Přihlášky do Svazu a do 
plemenné knihy v  tištěné podobě, s osobními údaji o právnických i fyzických osobách, jsou 
uchovávány v šanonech ve skříni v kanceláři, která je neustále pod fyzickou kontrolou nebo je 
uzamčena. V případě elektronického podání přihlášky je tato uložena do určeného adresáře silným 
heslem chráněného počítače (notebooku) pověřené osoby.    
Kompletní databáze členů PK je vedena v elektronické databázi, kterou spravuje a průběžně 
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aktualizuje pověřená osoba. Přístup k této databázi mají pouze pověření pracovníci a nesmějí ji 
poskytovat třetím osobám, s výjimkou předání Zpracovatelům za účelem oprávněného zájmu např.:  
- České poště a firmám zajišťujícím hromadnou rozesílku tiskovin (korespondence mezi Svazem a 
členem), 
- předsedovi Klubu chovatelů daného plemene (pouze pro potřeby komunikace), 
- příslušným orgánům státní správy např. při administraci žádostí o dotace (např. MZe) 
- v elektronické podobě firmám spravujícím weby, aplikace, databáze a programy Svazu za účelem 
udržení jejich funkčnosti, aktualizací a pravidelného zálohování    
 

Požadované osobní údaje v přihlášce do Svazu či přihlášce do PK jsou v minimálním rozsahu a slouží 
k zajištění funkční evidence členské základny, vzájemné komunikace a fakturace poskytovaných 
služeb. 

 
e) Údaje o obchodních partnerech 

Osobní data obchodních partnerů jsou vedena elektronicky v účetním programu instalovaném pouze 
na počítači pověřených administrativních pracovníků a účetní Svazu. Přístup k tomuto účetnímu 
programu je vždy chráněn unikátním heslem. Údaje o obchodních partnerech jsou vedeny v takovém 
rozsahu, aby odpovídaly zákonným požadavkům na generování faktury a doplněny kontaktními údaji 
z veřejných zdrojů (telefon, e-mail). Veškeré přijaté i vydané faktury s osobními daty obchodních 
partnerů jsou v souladu s platnou legislativou uchovávány v tištěné podobě v uzamčeném 
prostoru/archivu až do doby jejich skartace. Faktury přijaté v elektronické podobě na emaily 
administrativních pracovníků Svazu jsou uloženy a archivovány v určeném adresáři, v silným heslem 
chráněném počítači (notebooku).   
   
Veškeré osobní údaje uvedené pod bodem 1. a) – e) a vedené v elektronické podobě jsou z počítačů 
(notebooků) pověřených osob/pracovníků společně s dalším obsahem pravidelně zálohovány na 
server s vysokou mírou ochrany.  
 
Závěr:  
Analýzou aktuálního stavu zabezpečení ochrany osobních údajů při rutinní činnosti Svazu bylo 
konstatováno, že riziko možného zneužití osobních dat je minimální. Nicméně implementace GDPR 
vyžaduje přípravu určitých technických a organizačních opatření, za jejichž realizaci bude odpovědný 
jmenovaný manažer ochrany osobních údajů. 

 
 

1) Přijatá technická a organizační opatření 
 
 Stanovení manažera ochrany osobních údajů 

Výkonný ředitel stanovil tajemníka Svazu jako manažera ochrany osobních údajů v této organizaci. 
 

 Školení zaměstnanců a OSVČ 
Všichni zaměstnanci/spolupracovníci (OSVČ) Svazu byli proškoleni v zásadách ochrany osobních 
údajů a seznámeni s implementací GDPR v podmínkách činnosti Svazu, což stvrdili svým podpisem. 
Zaměstnanci/OSVČ byli/y mimo jiné informováni/y, které jejich osobní údaje a z jakého důvodu jsou 
zaměstnavatelem evidovány. Zároveň byli/y poučeni/y, že mohou písemnou formou požadovat 
jejich korekci a výmaz po ukončení pracovního poměru/zániku dohody či zániku některého 
podmíněného požadavku, pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy. Podpisem tohoto 
materiálu vyjadřují souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení, funkce, adresy, mobilního 
telefonu a e-mailu na webech pod správou ČSCHMS, v tištěném svazovém periodiku (zpravodaji), 
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propagačních materiálech a odborných publikacích. Svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat. 
Každý nový zaměstnanec/OSVČ musí být proškolen/a manažerem ochrany osobních údajů v 
 implementaci GDPR, což bude deklarováno písemným protokolem. 
 
V rámci provedeného školení byly zaměstnancům/OSVČ zdůrazněny zásady ochrany osobních 
údajů, zejména: 

o Chránění všech elektronických zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon) heslem s  povinností 
jeho pravidelné aktualizace. 

o Průběžné zálohování všech důležitých elektronických dat včetně osobních údajů na serveru 
s vysokou ochranou  

o Odpovědnost každého zaměstnance, že elektronická data obsahující osobní údaje, nebudou 
poskytnuta třetím osobám. 

o Dodržování pravidla „čistého stolu“ při ukončení každého pracovního dne včetně vypnutí 
počítače. 

o Zamykání kanceláře při jakémkoliv opuštění pracoviště. 
o Dodržování mlčenlivosti o veškerých osobních údajích, se kterými při výkonu své 

práce/činnosti přišli do styku. 
o Přísný zákaz vytváření vlastních databází obsahujících osobní údaje výhradně pro soukromé 

účely. 
 

 Souhlas se zveřejněním osobních údajů u volených funkcionářů Svazu 
Všichni volení funkcionáři Svazu musí dát písemný souhlas se zpracováním svých osobních údajů po 
dobu svého působení v orgánech Svazu včetně jejich zveřejnění v kontaktech na webech pod 
správnou ČSCHMS a v tiskovinách vydávaných Svazem (např. zpravodaj, kalendář, uzávěrky a 
výroční zprávy, odborné publikace, výstavní katalogy apod.). Po ukončení jejich funkčního období 
budou osobní údaje správcem z veřejných zdrojů staženy a uchovávány pouze data v pracovně 
právních dokumentech a v souladu s platnou legislativou. 
 

 Informace členské základně o zpracování jejich osobních údajů 
Všichni členové Svazu a členové PK budou vhodnou formou informováni o skutečnosti, že 
sekretariát Svazu spravuje jejich osobní údaje, které byly získány z  vyplněných přihlášek a následně 
jsou elektronickou formou aktualizovány. Též bude specifikován účel, proč je tato databáze trvale 
udržována v aktivní formě. Dále budou upozorněni na jejich právo vznést námitku, požadovat 
úpravu či výmaz svých osobních údajů po vystoupení ze Svazu či PK.  
 
 

2) Kontrola realizace přijatých opatření 
 

Implementace GDPR v  podmínkách činnosti Svazu včetně souboru přijatých technických a organizačních 
opatření bude průběžně kontrolována ředitelem Svazu. V případě potřeby bude o průběhu, výsledku, 
závěrech a případných opatřeních z kontroly sepsán protokol, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
zaměstnanci.  

 
 

3) Vyřizování žádostí týkajících se osobních údajů a řešení incidentů 
 

Vyřizováním případných žádostí o výmaz či aktualizaci osobních údajů u zaměstnanců/členů 
Svazu/funkcionářů/OSVČ je pověřen tajemník Svazu, respektive manažer ochrany osobních údajů. Případný 
incident, vyplývající ze ztráty elektronického zařízení či neoprávněného poskytnutí osobních údajů třetí 

http://www.holstein.cz/
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osobě, musí každý zaměstnanec neprodleně nahlásit manažerovi ochrany osobních údajů, který společně 
s ředitelem Svazu posoudí závažnost incidentu a nejpozději do 72 hodin rozhodnou o dalším postupu, 
případně jej oznámí ÚOOÚ.  
Tento komplexní materiál bude upraven po novelizaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
jež bude reflektovat Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. 
 

                                                                                                     
……………..………………………                                                                      
    Ing. Václav Jungwirth 

                          předseda Svazu 
 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen a plně jsem porozuměl implementaci nařízení GDPR, včetně přijatého 
souboru opatření, zajišťujícího realizaci ochrany osobních údajů ve Svazu chovatelů masného skotu, z. s. 

Jméno a příjmení Datum seznámení Podpis 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

                                                                      
 


