
  

   

GDPR v Technologické agentuře ČR  
 

Shrnutí implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR“) v Technologické agentuře  ČR (dále jen 
„TA ČR“):  
  

Kancelář TA ČR se věnuje implementaci GDPR již od poloviny roku 2017. Došlo k výrazné 
spolupráci právního úseku s bezpečnostním ředitelem a k následné kooperaci s jednotlivými 
odděleními a úseky za účelem analýzy sběru osobních údajů a jejich uchovávání a využití. 
Kancelář TA ČR čerpala při zajišťování souladu zpracování osobních údajů s obsahem GDPR ze 
všech dostupných zdrojů, mimo samotného unijního nařízení byla podrobně analyzována  a 
začleněna tzv. vodítka pracovní skupiny podle čl. 29 (dále jen „WP29“), která nemají závazný 
charakter, avšak předestírají představu o výkladu GDPR orgány EU. Dalším zdrojem byl 
Praktický komentář GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (NULÍČEK, M., DONÁT, 
J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR. Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 544 s.), ze kterého bylo čerpáno 
zejména v oblasti souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Došlo  také k 
proškolení vybraných zaměstnanců na seminářích Akademie GDPR a přednášce Právnické 
fakulty UK v Praze.  

  

Nejdůležitějším krokem při přípravě na zpracování osobních údajů v souladu s GDPR  byla 
analýza jednotlivých typů osobních údajů, které se v TA ČR vyskytují a identifikace jednotlivých 
právních titulů, které TA ČR ke zpracování těchto osobních údajů opravňují.  

  

A) První právní titul tvoří zákonná licence, tj. povinnost určená zákonem, která souvisí  se 
zpracováváním osobních údajů, kde velkou část tvoří osobní údaje, u nichž disponuje TA ČR 
oprávněním zpracovávat osobní údaje na základě zákonné licence ze zákona č. 130/2002  Sb. – 
zákon nám ukládá různé povinnosti, k jejichž splnění potřebujeme osobními údaje, které se 
týkají projektů a s nimi souvisejících úkonů (k uchování více  § 26 - uchovávání dokladů o 
veřejné soutěži VaVaI).  
  

B) Výjimkou jsou zde oponenti a ostatní hodnotitelé. Zde TA ČR nemá zákonnou licenci  pro 
uchovávání a zpracování osobních údajů, tyto údaje jsou zpracovávány na základě 
oprávněného důvodu TA ČR. Tento právní důvodu se rovněž vztahuje na všechny uživatele 
systému ISTA.  Oprávněný zájem TA ČR spočívá v tom, že systém ISTA, ve kterém je vedena 
databáze hodnotitelů, slouží k administraci projektů výzkumu, experimentálního vývoje  a 
inovací podpořené TA ČR, a jsou jeho prostřednictvím činěny právní úkony související  s 
podáváním, hodnocením a administrací projektů; je proto třeba ztotožnit osoby, které úkony v 
systému činí, a to jak uživatele na straně příjemců, tak hodnotitele.   



  

   

Je rovněž nezbytné ztotožnění hodnotitelů při jejich zařazení do databáze, jelikož bez tohoto 
ztotožnění nemůže TA ČR dostát požadavkům zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací na nestranné a odborné hodnocení. V systému ISTA bude 
umístěna informace o zpracování údajů a jeho důvodech. Systém ISTA disponuje pokročilo 
ochranou zabezpečení, které neumožňuje jakoukoliv neoprávněnou manipulaci s osobními 
údaji subjektů údajů, a rovněž zaznamenává veškeré kroky (včetně zobrazení konkrétních 
informací) v systému učiněné (logy). Právní titul oprávněný důvod se dále může vztahovat na 
činnost TAČR, jež je vyžadována zákonem či jinou právní normou, jež přesně neupravuje detaily 
procesu a okolností s uvedenou činností související, uvádí jen např. její výsledek. Jako příklad 
lze uvést monitoring vstupu do budovy TA ČR, kdy je oprávněným zájmem TA ČR mít přehled 
o osobách, které do budovy vstupují, vzhledem k ochraně informací  zde zpracovávaných.   

  

V plánu je rovněž využití institutu tzv. “pseudonymizace”, zavedeného přímo v Nařízení, který 
by mohl být využit pro rozvoj stávajícího systému anonymizace oponentů.  
  

C) TA ČR má rovněž připraven obecný formulář pro udělování souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, který obsahuje všechny povinné náležitosti vyžadované GDPR,  a je k dispozici 
všem zaměstnancům agentury (samozřejmě s nutnou aktualizací  pro konkrétní případ). V 
souvislosti s přípravou souhlasu se zpracováním osobních údajů  byly také analyzovány osobní 
údaje a agendy, ve kterých bude využíván.  Tento souhlas bude využit v případech, kdy daná 
agenda a související sběr údajů nelze podřadit pod jiný právní titul (například se jedná o sběr 
osobních údajů v rámci projektu mapování inovační kapacity INKA, kdy TA ČR uchovává jméno 
a kontaktní údaje kontaktní osoby za konkrétní právnickou osobu, přičemž tato osoba buď 
bude souhlasit s uchováním osobních údajů, nebo bude evidenční list mapování právnické 
osoby uveden bez těchto kontaktních údajů.)   
  

TA ČR informuje subjekty údajů, které udělily souhlas s jejich zpracováním, o těchto 
právech:  
  

• existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím  se subjektu 
údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,  a vznést námitku proti 
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.  

• o existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování 
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

• o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu.  
• o právu na opravu, právu na výmaz, právu na omezení zpracování, právu  na 

přenositelnost údajů, právu vznést námitku, oznamovací povinnosti správce ohledně 
opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a právu subjektu údajů 
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně  na automatizovaném 
zpracování.  

  

  



  

   

  

Pro údaje, které již TA ČR shromáždila a zpracovává je z doby před účinností GDPR,  které by 
po účinnosti GDPR byly shromažďovány a zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, 
se vztahují všechna práva výše uvedená. Pro uplatnění těchto práv je třeba kontaktovat níže 
uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.  
  

D) Dalším užívaným právním titulem bude užívání osobních údajů vyplývajících  ze 
smluvního vztahu, kdy je z podstaty věci nutné identifikovat osobu, se kterou TA ČR uzavírá 
smluvní vztah, a proto všechny osobní údaje k tomu sloužící budou spadat pod uvedený titul. V 
souvislosti s tímto právní úsek apeluje na rozšíření požadavku,  kdy se k identifikaci fyzických 
osob nebude používat rodné číslo, ale pouze kombinace jména, příjmení, data narození a 
bydliště. Tento právní důvod se týká osobních údajů oponentů  a hodnotitelů po uzavření 
rámcové smlouvy s TA ČR.   

  

Bezpečnostní ředitel ve spolupráci s právním úsekem vypracoval analýzu ve formě 
prostřednictvím rozsáhlé tabulky, ve které byly stanoveny a doplněny následující kategorie pro 
každý osobní údaj, jež je na agentuře zpracováván. Uvedenými zpracovanými kategoriemi jsou: 
místo, kde jsou osobní údaje zpracovávány, správce této agendy, jméno správce, pracovní 
pozice správce, software, správce software, uložení dat, kryptografická ochrana,  jaké osobní 
údaje jsou zpracovávány, o jaký druh informace se jedná, kdo má k osobním údajům přístup, na 
základě jakého právního titulu jsou osobní údaje zpracovávány, vnitřní předpis, role TAČR 
(správce/zpracovatel), doba uchovávání, zda disponujeme souhlasem subjektu údajů, zda byl 
udělen a zda má být udělen a zda lze vzít zpět, fyzická ochrana osobních údajů a kolonka 
ohledně vydávání osobních údajů mimo EU. Následuje část Analýza rizik, která zkoumá míru 
možného zneužití dle Analýzy rizik TA ČR. Požadované údaje  byly do tabulky již nyní z 
převážné většiny doplněny díky spolupráci s ostatními odděleními  a úseky Kanceláře TA ČR, 
tabulka byla konzultována také mezi bezpečnostním ředitelem  a interním auditorem.  

 

Pověřenec v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 eviduje a 

sleduje agendy TA ČR, ve kterých se vyskytují osobní údaje z důvodu dodržování povinnosti 

jejich zákonného evidování a jejich ochrany.  

 

Kontaktní údaje pověřence: Tomáš Synek, tomas.synek@tacr.cz, 234 611 312  
    


