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Úvod ke GDPR  
 
Od 25. května letošního roku i v českém právním prostředí nabylo účinnost nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Je pro ně používán krátký 
název „GDPR“, případně „Obecné nařízení“. Ke dni jeho účinnosti měl být zrušen dosud 
platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť nově již odpovídající práva a 
povinnosti upravuje GDPR.  S jeho účinností však měl vstoupit v platnost i tzv. adaptační 
zákon, jehož funkcí především je upravit soulad a návaznost GDPR se státním právním 
řádem. Protože však adaptační zákon dosud schválen není, v příslušným ustanoveních 
zůstává v platnosti zákon  
o ochraně osobních údajů. 
 

 
Právní důvody pro zpracování - zákonnost zpracování /čl. 6 odst. 1/  
 
Podle GDPR je zpracování zákonné, pokud je splněna nejméně jedna z následujících 
podmínek: 
 
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více 

konkrétních účelů, 
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo 

pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu 
údajů, 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 

fyzické osoby, 
e) zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 
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. 

 
Tytéž právní důvody jsou uvedeny i v zákoně o ochraně osobních údajů se dvěma  rozdíly. 
Podle  GDPR již nelze bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat legálně zveřejněné osobní 
údaje. Je to reakce na kupčení s údaji z veřejných registrů a jejich zneužívání, tedy důkaz 
posunu GDPR zohledňujícího praktickou zkušenost. Dále přibyl zákonný důvod zpracování ve 
veřejném zájmu. 
 
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů v souvislosti bytovými domy  
a rozúčtováním nákladů obvykle bývá zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, 
která se na správce vztahuje. Dalším zákonným důvodem je zpracování nezbytné pro splnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před 
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Třetím zákonným důvodem je 
zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, 
např. ochrany lidí a majetku vlastníka domu, společenství, družstva i v domě bydlících osob 
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kamerovým systémem nebo čipovým zámkem se záznamem. Ve všech zde uvedených 
případech společenství/bytové družstvo/vlastník domu v postavení správce zpracovává 
osobní údaje vlastníků jednotek, členů družstva, nájemců, dodavatelů fyzických osob, 
návštěv apod., bez jejich souhlasu.   
 
 

Zpracování osobních údajů a rodných čísel 
 

Bytová družstva 

 
V této části budeme hovořit o: 
 

• statutárních zástupcích (i pro vlastníky a SVJ) 

• členech  

• nájemcích (i pro vlastníky a SVJ) 

• obyvatelích domu (i pro vlastníky a SVJ) 

• jiných osobách (i pro vlastníky a SVJ) 

• zaměstnancích (i pro vlastníky a SVJ) 
 

Obecně 

 
/čl. 5 odst. 1 písm. c/ Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný 
rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány – zásada minimalizace údajů. 
 
K identifikačním údajům 

 
Podle § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou údaji, podle nichž lze člověka 
zjistit, zejména jméno, bydliště a datum narození, popřípadě identifikující údaj podle jiného 
právního předpisu. Obdobné vymezení identifikačních údajů fyzické osoby je dáno 
ustanovením § 18c zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souvislosti s protokolem.  
 
K rodnému číslu 

 
Rodné číslo bývá občas lidmi nesprávně označováno jako citlivý údaj. Přece jen ale rodné 
číslo je specifický osobní údaj, protože jeho konstrukce i užití je stanovena zvláštním právním 
předpisem a to zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Podle § 13c 
odst. 1 písm. b), písm. c), tohoto zákona lze rodná čísla využívat, stanoví-li tak zvláštní zákon 
nebo se souhlasem nositele rodného čísla či jeho zákonného zástupce.  
 
Osobní údaje a rodná čísla statutárních zástupců 
 
Řekli jsme si, které osobní údaje jsou nezbytné pro identifikaci fyzické osoby - § 3019 
občanského zákoníku, i pravidla využití rodných čísel - § 13c zákona o evidenci obyvatel  
a rodných číslech. 
 
Na základě zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, je 
veden obchodní rejstřík, do kterého se zapisují i družstva a společenství a jejich statutární 
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zástupci. Podle § 25 tohoto zákona se do něho zapisují jejich identifikační údaje a rodné číslo. 
Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy, je veřejný a musí být dálkově přístupný. 
Zpracování identifikačních osobních údajů včetně rodného čísla statutárních zástupců tedy 
družstvu a společenství ukládá příslušný zákon. Z pohledu GDPR se jedná o zpracování bez 
souhlasu statutárních zástupců. Osoby bez poskytnutí nezbytných osobních údajů a rodného 
čísla nemohou být zapsány do obchodního rejstříku a proto nemohou být statutárními 
zástupci. 
 
Osobní údaje členů družstva 
 

Seznam členů 

 

Podle § 580 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, vede 
družstvo seznam členů. Údaje, které se do něho zapisují, specifikuje odst. 2 písm. a) až  
písm. c) téhož paragrafu. Jsou to jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem 
určená adresa pro doručování, den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a výše 
členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 
 
Podle § 581 odst. 1 tohoto zákona má člen právo do seznamu členů nahlížet a žádat 
bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Podle 
odst. 2 údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve 
vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem 
členů, kterých se týkají.  
 
Pokud družstvo zpracovává jiné osobní údaje členů, může jít o postup, z něhož vyplývá 
podezření z porušení GDPR a to i v případě, že je zpracovává se souhlasem subjektů údajů, 
protože tyto údaje mohou být z pohledu účelu zpracování tj. zásady minimalizace údajů 
posouzeny jako nadbytečné. Jak už řečeno, musí osobní údaje být přiměřené, relevantní  
a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.  
 
Osobní údaje obyvatel domu 
 
Základním právním předpisem ve věci práva družstva, společenství i vlastníka znát 
identifikační osobní údaje osob trvale bydlících v  bytovém domě je zákon č. 133/2000 Sb.,  
o evidenci obyvatel a rodných čísel. Podle § 10 odst. 8 tohoto zákona sdělí ohlašovna 
vlastníkovi objektu do vlastních rukou na jeho písemnou žádost jméno, příjmení a datum 
narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. 
Ze skutečnosti, že ohlašovna tyto osobní údaje zasílá pouze na základě písemné žádosti do 
vlastních rukou, je podle mého názoru zřejmá jejich ochrana. Jejich neoprávněné 
zpřístupnění by bylo považováno za porušení GDPR. 
 
Zpracování identifikačních osobních údajů nájemců bytovým družstvem je nezbytné i pro 
sjednání a plnění smlouvy nájemní a účtování jejich participace na společných nákladech.  
I tyto osobní údaje družstvo zpracovává, protože je to jeho zákonná povinnost nebo právní 
zájem, tedy bez souhlasu členů družstva a nájemců. Zpracování jiných osobních údajů, které 
za účelem identifikace nájemce nejsou nezbytné, by mohlo být považováno za postup 
v rozporu s GDPR. 
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Frekventovanou otázkou bytových družstev je snaha zpracovávat osobní údaje osob 
nacházejících se v bytě s nájemcem. Odpověď lze nalézt v § 2272 odst. 1 občanského 
zákoníku, podle kterého má nájemce právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li 
nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez 
zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna 
nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Je tedy zřejmé, že nájemce není 
povinen družstvu sdělovat osobní údaje těchto lidí a družstvo není oprávněno k jejich 
zpracování.  
 
I když se nejedná o přímou vazbu na osobní údaje, v souvislosti s nájemci doporučuji pro 
úplnost Vaší pozornosti § 2205 občanského zákoníku, podle kterého nájemní smlouva 
pronajímatele zavazuje:  
 
a) přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, 
b) udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata, 
c) zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu. 
 
Osobní údaje zaměstnanců, včetně zaměstnanců rozúčtovatelů nákladů 
 
Jak jsme si již řekli, podle GDPR může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu 
subjektu údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. 
Právní povinnosti v souvislosti s pracovněprávním vztahem stanovují zaměstnavateli např. 
zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v souvislosti s evidencí odpracované doby, evidencí mezd  
a platů, zákony z oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, daní a účetnictví, 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, v souvislosti se škodním řízením, povinnými školeními 
apod. Nezbytné osobní údaje zaměstnanců včetně rodného čísla v souvislosti s plněním 
těchto povinností tedy zaměstnavatel zpracovává bez souhlasu zaměstnanců. Ostatně, 
uzavření  
a průběh pracovněprávního vztahu je zpracováním nezbytných osobních údajů včetně 
rodného čísla zaměstnance podmíněn a nemůže bez toho nastat ani existovat. 
 
Povinnosti ze zákoníku práce 

 
Zaměstnavatel mimo jiné vede informační systém o platech podle § 137 odst. 2 zákoníku 
práce, podle kterého se tímto systémem rozumí shromažďování, zpracovávání a uchovávání 
údajů o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, průměrných výdělcích  
a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu.  
 
Podle § 312 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel oprávněn vést osobní spis zaměstnance. 
Ten smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním 
pracovněprávním vztahu. Podle odst. 2 tohoto paragrafu mohou do osobního spisu nahlížet 
vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má 
orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, 
státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. Za 
nahlížení do osobního spisu se nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti 
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zaměstnavatelem z tohoto spisu vnějšímu kontrolnímu orgánu, který provádí kontrolu u 
zaměstnavatele a který si tuto písemnost vyžádal v souvislosti s předmětem kontroly 
prováděné u zaměstnavatele. Podle odst. 3 má zaměstnanec právo nahlížet do svého 
osobního spisu, činit si z něho výpisky  
a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele. 
K pracovním úrazům.  
 
Podle § 105 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, 
povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, svědků, 
odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen bez 
zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit 
mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky 
tohoto objasnění. Podle § 105 odst. 2) je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech 
úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní 
neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.  
 
Podle § 105 odst. 3 je zaměstnavatel povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci  
o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo: 
a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo 
b) k úmrtí zaměstnance. 
 Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému 
zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 
  (4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu 
stanoveným orgánům a institucím. 
 (6) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc  
z povolání, která vznikla na jeho pracovištích.  
 (7) Vláda stanoví nařízením 
a) způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů,   
b) ohlašování úrazů, 
c) vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu - hlášení změn, 
d) okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá záznam o úrazu a záznam 
o úrazu - hlášení změn, 
f) vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu - hlášení změn.  
 
Dalšími právními předpisy, které stanovují povinnosti při vedení dokumentace v souvislosti 
s pracovním úrazem, jsou např. nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu vedení evidence 
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci. 
 
Zdravotní stav 

Povinné lékařské prohlídky. Osobní údaje v souvislosti se zdravotním stavem zaměstnance, 
které zaměstnavatel zpracovává, mají být konstatování lékaře „schopen vykonávat činnost“, 

„částečně schopen“, „neschopen“, a nezbytné údaje v případě pracovních úrazů. 
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Jiná situace nastává u zprávy o zdravotním stavu zaměstnance pořízené lékařem obsahující 
adresu, jméno, příjmení, rodné číslo, datum prohlídky nebo zákroku, číslo zdravotní 
pojišťovny, číslo diagnózy, medikamentaci, RTG snímky, výsledky laboratorních vyšetření, 
atd., tedy u údajů o zdravotním stavu podle čl. 4 odst. 15 GDPR. Tato zpráva je součástí 
zdravotnické dokumentace ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, který rovněž stanovuje osoby oprávněné k nahlížení do 
zdravotnické dokumentace. Zaměstnavatel by k ní přístup mít neměl. V případě soudního 
sporu může zdravotní stav zaměstnance ověřit soud, např. zadáním odborného posudku 
nebo si vyžádat stanovisko soudního znalce. 
 
Společenství vlastníků jednotek 

 
Na rozdíl od člena bytového družstva, právo znát osobní údaje vlastníků jednotek a nájemců  
v  bytovém domě dává vlastníku jednotky § 1178 občanského zákoníku, podle kterého 
požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu 
kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě. 
 
Podle § 1190 občanského zákoníku je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku 
společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu 
domu správce. 

 
Podle § 1179 občanského zákoníku má vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba 
odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může 
vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih  
a dokladů. 
 
Jsou-li vlastníku jednotky bez souhlasu jiných vlastníků a nájemců společenstvím 
zpřístupněny osobní údaje v souvislosti s právem vlastníka jednotky ve smyslu paragrafů 
1178 a 1179 občanského zákoníku, je tento postup v souladu i s GDPR.   
 
Jiná situace nastává, jde-li o službu, např. dodávku elektrické energie, plynu, atp., 
poskytovanou dodavatelem na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem/uživatelem bytu  
a velikost odběru i úhrada je stanovena na základě odděleného měření. V takovém případě 
se nejedná o společné náklady a předmětné osobní údaje plátce by bylo možné zpřístupnit 
jiným vlastníkům jednotek pouze se  souhlasem plátce. 
 
Jak již výše uvedeno, rodná čísla statuárních zástupců zapisovaných do obchodního rejstříku 
zpracovává společenství v souladu se zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob. Rodná čísla vlastníků, kteří nejsou vedeni v obchodním rejstříku jako statutární 
zástupci, může společenství vést v informačním systému pouze, bylo-li vlastníky pověřeno 
předložit katastrálnímu úřadu návrh na zápis do katastru nemovitostí ve smyslu zákona č. 
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. V souvislosti s vyřízením této věci, tj. provedením 
zápisu do katastru, by společenství v souladu se zásadami účelového omezení a minimalizace 
údajů mělo rodná čísla ve svém informačním systému zlikvidovat. Pokud je zpracovává i 
nadále, tj. vede ve své evidenci, jedná v rozporu s GDPR. 
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Má-li rozúčtovatel nákladů, společenství a vlastník bytového domu zaměstnance, pak režim 
zpracování jejich osobních údajů je obdobný jako u družstev. 
 
Osobní údaje nad stanovené zákonem 

 
I když se jedná o osobní údaje, jejichž zpracování není stanoveno některým právním 
předpisem, Úřad akceptuje zpracování čísel mobilů a elektronických adres všech výše 
uvedených kategorií subjektů údajů, jedná-li se např. o účel urgentního kontaktu při 
haváriích. Toto zpracování lze pojímat i jako právní zájmem správce i dotčených osob. 
 
Výše citovaná ustanovení reflektují rozdíl ve vlastnickém vztahu vlastníka, společenství, 
vlastníků jednotek, bytového družstva a jeho členů.  
 
Vlastník domu 

 
Pro úplnost: Podle občanského zákoníku 
 

• § 1012 má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat 
a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům 
závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je 
jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. 

 

• § 1029 odst. 1 vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně 
užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused 
za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Podle odst. 2) nezbytnou cestu 
může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji 
užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby 
soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho 
pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení 
nové cesty. 

 

• § 1030 odst. 1 za nezbytnou cestu náleží úplata a odčinění újmy, není-li již kryto úplatou. 
Povolí-li se spoluužívání cizí soukromé cesty, zahrne úplata i zvýšené náklady na její 
údržbu. Podle odst. 2 vlastník nemovité věci, v jehož prospěch byla nezbytná cesta 
povolena, poskytne jistotu přiměřenou případné škodě způsobené na dotčeném 
pozemku; to neplatí, je-li zjevné, že patrná škoda na dotčeném pozemku nevznikne.  
Podle odst. 3 plnění podle odstavců 1 a 2 náleží především vlastníku pozemku dotčeného 
povolením nezbytné cesty, má-li však jím být dotčeno též věcné právo další osoby  
k dotčenému pozemku, poskytnou se tato plnění v přiměřeném rozsahu i jí. Další osobě, 
jíž bylo k dotčené nemovité věci zřízeno jiné právo, náleží náhrada za utrpěnou újmu 
proti vlastníkovi dotčeného pozemku; k tomu musí být přihlédnuto při stanovení úplaty 
podle odstavce 1. 

 
 

Zpřístupnění údajů o dlužnících 
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Údaje o dlužné částce přiřazené ke konkrétní fyzické osobě jsou osobní údaje ve smyslu 
GDPR. Podle mého názoru je člen družstva jak subjekt údajů, tak osoba, která může přicházet 
do styku s osobními údaji jiných členů, které se týkají společného hospodaření. Těmto 
osobám tedy lze zpřístupnit údaje o podílu jiných členů družstva na společných nákladech.  
 
Práva a povinnosti člena družstva podle §§ 553 a 731 zákona o obchodních korporacích  
a družstvech upravují stanovy. Ty by případně měly upravovat i nakládání s údaji  
o pohledávkách a podílu na společných nákladech.  
 
Právo vlastníka jednotky znát údaje o podílu jiných plátců na společných nákladech je, jak již 
dříve řečeno, dáno § 1179 občanského zákoníku. 
 
Podle GDPR je správce povinen zabezpečit osobní údaje mimo jiné tak, aby nemohlo dojít  
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim. Údaje o dlužnících lze tedy sdělit pouze 
oprávněným osobám, např. na schůzi členů družstva nebo shromáždění společenství nebo 
v obálce na jméno, případně na internetu zabezpečeném přístupovými právy tak, že 
předmětné webové stránky jsou dostupné výhradně členům družstva/vlastníkům jednotek. 
Nelze je umístit ve společných prostorách domu nebo zveřejnit na internetu, kam mají 
přístup i jiné osoby, než oprávněné.  
 
V uvedené souvislosti doporučuji Vaší pozornosti stanovisko Úřadu č. 1/2001 „Zveřejňování 

jmen dlužníků“ dostupné na webu Úřadu www.uoou.cz pod odkazy „Názory 
Úřadu/Stanoviska“.   
 

 
Ověření přesnosti osobních údajů, občanský průkaz, cestovní doklad 
 

Podle zásady přesnosti GDPR /čl. 5 odst. 1 písm. d)/ musí osobní údaje být přesné a v případě 
potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které 
jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně 
vymazány nebo opraveny.  
 
K ověření přesnosti osobních údajů.  
 
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, je občanský průkaz 
veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a 
státní občanství České republiky, jakož i další údaje v občanském průkazu zapsané podle 
tohoto zákona. Obdobou tohoto ustanovení je § 2 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o 
cestovních dokladech. Podotýkám, že občanský průkaz a cestovní doklad (pas) jsou osobní 
doklady právním předpisem stanovené k prokázání identity fyzickou osobou a k identifikaci 
této osoby. 
 
Protože družstvo, společenství a vlastník v postavení správce je povinen zpracovávat pouze 
přesné osobní údaje, může on nebo jím pověřená osoba ověřit přesnost osobou sdělených 
údajů nahlédnutím do jejího občanského průkazu, případně cestovního dokladu. Typ a číslo 
dokladu, na jehož základě byla verifikace provedena, může poznamenat k ověřeným 
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osobním údajům. Tento postup lze uplatnit i v souvislosti s novými zaměstnanci, 
poskytovateli služeb fyzických osob atp. 
 
Pořízení a uchování kopie těchto dokladů i se souhlasem nositele by však bylo z důvodu 
nadbytečnosti v rozporu s GDPR. 
 
 

 

 


