
Při zajišťování BOZP a PO není možné se vy-

hnout nakládání s osobní údaji. Proto je nutné 

dodržovat pravidla stanovená správcem pro 

nakládání s nimi, a to jak v případě, že OZO je 

jeho zaměstnancem, tak i v případě, že zajištění 

BOZP a PO je poskytováno jako služba (zpraco-

vatel osobních údajů). 
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Obdobně to platí pro lékaře poskytujícího zaměstna-

vateli pracovnělékařské služby. Ten je zpracovate-

lem osobních údajů při provádění činnosti na níž se 

nevztahuje lékařské tajemství (omezen přístup ke 

zdravotní dokumentaci), např. při výběru OOPP, či 

školení zaměstnanců v první pomoci. 

Ve vztahu ke zdravotní dokumentaci je „obyčejným“  

příjemcem (nezpracovává je pro zaměstnavatele).

Situace není zatím zcela jednoznačně vyjasněna.
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Agentura práce, jakož i pojišťovna jsou při naklá-

dání s osobními údaji při zajišťování BOZP spo-

lečnými správci (společně stanoví účely a pro-

středky zpracování).

Odbory jsou „obyčejnými“ příjemci osobních 

údajů.
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S osobními údaji při zajišťování BOZP a PO se 

zejména nakládá v případech:

➢ žádosti o pracovnělékařskou prohlídku,

➢ posudku o pracovnělékařské prohlídce,

➢ prezenčních listin školení BOZP a PO, jakož i 

dalších profesních školení, příp. i osvědčení,

➢ evidence OOPP (jméno, příjmení, tělesné  

rozměry),

➢ evidence výkonu rizikové práce (rodné číslo atd.),

➢ evidence bezpečnostních přestávek,



➢ příkazu na sváření (jméno a příjmení svářeče, číslo 

jeho svářečského průkazu atd.),

➢ knihy úrazů,

➢ evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání,

➢ náhrad škody a nemajetkové újmy z PÚ a NzP,

➢ zápisy z kontrol (včetně fotodokumentace, videí 

apod.),

➢ dokumentace PO (PPS, požární řád atd.) – souhlas 

zpracovatele není nutný, pokud se s dokumentací 

nakládá v souladu s požadavky právních předpisů 

(to neplatí např. při zveřejnění textové části požární-

ho evakuačního plánu).



V rámci zajištění BOZP dochází i k zpracování 

zvláštní kategorie osobních údajů, a to z důvodu 

plnění povinností v oblasti pracovního práva. 

Jedná se o nakládání s osobními údaji o zdravot-

ním stavu, které jsou uvedeny v posudku o bolest-

ném nebo ztíženém společenském uplatnění 

(posudek o pracovnělékařské prohlídce do této 

kategorie nepatří [obdobně v evidenci o výdeji 

OOPP]).
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Evidence o výdeji OOPP obsahuje řadu osobních 

údajů – jméno a příjmení, příp. osobní číslo nebo 

pracoviště a též i příp. velikost oblečení a obuvi.

Tyto údaje jsou osobními údaji, ne však zvláštní 

kategorie, a to i v případě uvedení 

přesných rozměrů těla (nejedná se 

o biometrické údaje za účelem jedi-

nečné identifikace).

Zaměstnavatel nepotřebuje k nakládá-

ní s těmito údaji souhlas, a to i v přípa-

dě jedná-li se o velikost

spodního prádla.
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Dalšími dokumenty obsahujícími zvláštní kategorii 

osobních údajů jsou kniha úrazů (údaje o zdravot-

ním stavu – druh zranění, zraněná část těla) a 

záznam o úrazu a záznam o úrazu – hlášení 

změn, které kromě údajů o zdravotním stavu mo-

hou též obsahovat údaje o členství v odborech 

(jméno a podpis za odborovou organizaci). Také 

v těchto případech platí, že ke zpracování dochází 

z důvodu plnění povinnosti v oblasti pracovního 

práva (není nutné požadovat souhlas, tedy sou-

hlas nemá být požadován).

Otázkou zůstává vhodné uložení 

knihy úrazů. 10











Ve vztahu k posudku o bolestném, posudku o ztí-

ženém společenského uplatnění, záznamu o úra-

zu a k záznamu o úrazu – hlášení změn navíc 

platí, že s těmito dokumenty nakládá více zaměst-

nanců (mzdová účetní, odborně způsobilá osoba 

k zajišťování úkolů v prevenci rizika atd.), čímž 

dochází k zvýšení rizika ochrany osobních údajů 

(přeposílání dokumentů mezi nimi atd.). Z tohoto 

důvodu je nezbytné zajistit v maximálně možné 

míře omezení počtu těchto zaměstnanců (pracov-

ní postup, směrnice apod.).



Výtisk záznamu o úrazu, resp. záznamu o úrazu –

hlášení změn, je přípustné poskytnout odborové 

organizaci bez udělení souhlasu subjektem údajů, 

tedy postiženým. Jedná o plnění zákonné povin-

nosti zpřístupnit jim doklady o evidenci a hlášení 

pracovních úrazů [viz § 108 odst. 6 písm. b) 

zákoníku práce], tedy o případ, kdy zpracování je 

nezbytné pro plnění právní povinnosti. Navíc, 

jejich zástupce tyto dokumenty podepisuje, tedy 

opět se jedná o zpracování osobních údajů ne-

zbytných pro plnění právní povinnosti.



České správě sociálního zabezpečení není možné 

bez souhlasu subjektu údajů zaslat výtisk zázna-

mu o úrazu, neboť zaslání nevyžaduje žádný 

právní předpis (ani zákon č. 187/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů). 

K doložení, že pracovní neschopnost nevznikla 

z důvodů uvedených v § 25 písm. a) a § 31 

uvedeného zákona, slouží speciální formulář 

„Záznam o úrazu“ ČSSZ, který vyplňuje zraněný 

zaměstnanec. 





Zveřejnění jmen a příjmení členů preventivní 

požární hlídky vyvěšením požárního řadu na 

pracovišti, na které se vztahuje, není porušením 

souladu s GDPR, neboť se jedná o požadavek 

právního předpisu (§ 31 odst. 4 vyhlášky číslo 

246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Při 

odchodu zaměstnance musí být aktualizováno 

(právní důvod již skončil).

Avšak vyvěšení pouhého seznamu členů hlídky 

s uvedením pracoviště jejich působnosti, bez jejich 

udělení souhlasu k tomu, by bylo nedodržení 

souladu s GDPR.





Součástí řádu ohlašovny požáru musí být seznam 

důležitých telefonních čísel mimo jiné na vedoucí 

zaměstnance. Nejen z důvodu ochrany osobních 

údajů nemají být uváděna jména a příjmení ve-

doucích zaměstnanců, ale jejich funkce.



Asi nejvýznamnějším právem je právo na informace. 

Toto právo musí být naplňováno i při zajišťování BOZP 

a PO. Subjekt údajů musí být informován o tom, které 

osobní údaje jsou o něm zpracovávány, k jakému úče-

lu, kým a jak je zajištěna jejich bezpečnost. Tyto infor-

mace musí být zajištěny nejen o zpracování údajů 

správcem, ale i zpracovatelem nebo třetí osobou.

Jako příklad může sloužit předání osobních údajů 

pojišťovně v rámci procesu poskytnutí náhrad za 

škodu a nemajetkovou újmu v důsledku vzniku pra-

covního úrazu nebo prodělání 

nemoci z povolání.





Je nutné si uvědomit, že i když správce (zaměstna-

vatel) nepotřebuje k nakládání s osobními údaji sou-

hlas, že musí subjekt údajů (zaměstnance) informo-

vat o tom, s kterými jeho osobními údaji nakládá, 

jakým způsobem, jak zajišťuje jejich ochranu, případ-

ně, kdo další s nimi a jakým způsobem a za jakým 

účelem nakládá (zpracovatel).

Poskytnutá informace má být ucelená o každém 

dílčím zpracování.



Podle GDPR vzniká právo 

nahlížet do dokumentace 

BOZP a PO obsahující

osobní údaje subjektu úda-

jů i po ukončení pracovní-

ho poměru.



S ochranou osobních údajů úzce souvisí i uchování 

dokumentů obsahujících osobní údaje (zásada ome-

zení uložení).

Z tohoto důvodu je nutné osobní údaje uchovávat 

pouze po nutnou dobu (stanovenou právním před-

písem nebo interním předpisem správce – Spisový a 

skartační řád). Pro delší uchování je nutný souhlas. 

Nepotřebné dokumenty je nutné předat ke skartaci 

(dělat probírku dokumentů).

Po ukončení pracovního poměru zaměstnance exis-

tuje oprávnění uchovávat osobní 

údaje pro případ sporu. 



➢§ 40 zákona č. 258/2000 Sb. (evidence rizikové 

práce) – 10, resp. 40 let,

➢§ 44a odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb. (školení o 

nakládání s toxickými látkami) – 3 roky,

➢§ 31 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. (účetní 

doklady, např. doklad o doplatcích za léky, pokud je 

možné přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou 

osobu [např. doklad je součástí spisu zaměstnance 

o náhradě škody a nemajetkové újmy]) – 5 let,

➢§ 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. (záznamy  

potřebné pro účely důchodového pojištění, mimo   

jiné záznamy o pracovním úrazu a nemoci 

z povolání) – 30 let.



Vzhledem k tomu, že při zajišťování

BOZP je nakládáno s dokumenty se

zvláštní kategorie osobních údajů,

mělo by být pracoviště odborníka na

BOZP vybaveno skartovacím přístro-

jem (fyzická likvidace vícetisků atd.). 

Pracoviště by nemělo být volně přístupné, tzn., že by 

mělo být uzamykatelné a při opuštění pracoviště 

uzamčené. Též by měl být zabezpečen přístup do 

počítače (heslo apod.) a omezen počet osob mají-

cích přístup k dokumentům, které 

obsahují osobní údaje.



Podle požadavků správce osobních údajů je možné, 

že skříně, v kterých jsou uloženy dokumenty obsa-

hující osobní údaje, zvláště ty ze zvláštní kategorie, 

budou muset být uzamykatelné, případně jinak 

zabezpečeny, případně bude nastaven režim pro 

předávání dokumentů obsahujících zvláštní kategorie 

osobních údajů mezi jednotlivými pracovišti atd. 

Též by odpovídajícím způsobem měla být za-

jištěna ochrana osobních údajů „v terénu“, kdy

dochází k jejich převozu v notebooku, na flash

disku apod., či případně na papíře 

(v zalepené obálce atd.).



Problém příliš obecných požadavků GDPR na 

zajištění ochrany osobních údajů by měly řešit 

kodexy chování vydané jednotlivými oborovými 

sdruženími (nejedná se však o povinnost). 

V oblasti BOZP zatím není známa žádná taková 

iniciativa. Komora BOZP a  PO ČR, ani Asociace 

techniků bezpečnosti práce a požární ochrany 

České republiky, z.s. zatím nevydaly žádná 

stanoviska k zajištění souladu s GDPR (asociace 

problematiku GDPR řešila na svém semináři).



Každý správce by měl mít zmapován celý proces nak-

ládání s osobními údaji, a to od jejich vyžadování, přes 

jejich zpracovávání až po jejich likvidaci. Pro každý 

osobní údaj by měl mít stanoven účel a právní důvod. 

Též by měl mít stanoven způsob ochrany osobních 

údajů a informování subjektů údajů. Oblasti BOZP a 

PO by měly být pouhou podmnožinou tohoto systému.

Lze tedy uvést, že každý správce osobních údajů by 

měl mít zpracovánu a vydánu svou směrnici pro naklá-

dání s osobními údaji. To však neznamená, že ochrana 

osobních údajů by neměla být řešena i v ji-

ných dokumentech (řešení PÚ).



GDPR není nutné se bát. Ten, kdo dodržoval požadav-

ky zákona o ochraně osobních údajů nebude mít až 

tak mnoho práce s vytvořením souladu s GDPR.

Na druhou stranu je nutné pro 

ochranu osobních údajů něco

udělat. Tím prvním a nejpod-

statnějším krokem je zmapo-

vání současného stavu a 

zjištění potřebných kroků 

k vytvoření souladu s GDPR

(více v materiálu).    



Za pozornost a dosavadní dotazy vám děkuje a 

na případné další se těší

Tomáš Neugebauer

www.bozppo-neu.cz


