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• k pronájmu výrobní halu:
s celkovou plochou 1 272,4 m2..
Jde o samostatný objekt v areálu druž-

stva o celkové ploše 1 272,4 m2, ke kte-
rému přiléhají zpevněné plochy o vý-
měře 488,3 m2 a nezpevněné plochy o 
výměře 203,8 m2. V objektu se nachází 
jedna provozní hala o ploše 627,7 m2, 
několik dalších menších nebytových 
prostor (skladů) o celkové ploše 394,3 
m2, kanceláře o ploše 52,28 m2 a sociál-
ní zázemí o ploše 198 m2. 

Přístup do provozní haly je buď vraty 
v přední části, nebo přes nájezdovou 
rampu v zadní části budovy. Budova 
je zásobována vodou z vodovodního 
řádu, teplem z vlastní kotelny v areálu 

družstva a elektrickou energií z vlast-
ní trafostanice v areálu družstva, což se 
příznivě promítá do ceny tepla a elek-
trické energie.
• k prodeji byt 3+1 

na ulici Okružní ve Žďáře nad Sáza-
vou 3. Jedná se o byt v 2. NP o celkové 
ploše 68,2 m2 (byt 55,4 m2 a sklep 12,8 
m2). 

Cena činí 1 950 000,- Kč vč. provize.

Bližší informace získáte telefonic-
ky na čísle 566 651 911, prostřed-
nictvím e-mailové pošty na adrese 
info@sbdzh.cz nebo v sídle družstva 
na adrese Brněnská 1146/30, Žďár nad 
Sázavou.

ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou nabízí

Základní informace o ochraně osobních údajů 
pro společenství vlastníků a bytová družstva 

„General Data Protection Regulation“, 
dále jen GDPR, je nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (dále jen 
Obecnému nařízení). Bylo přijato jako 
reakce na rozsáhlé zpracování osobních 
údajů prostřednictvím nových tech-
nologií (internet). Nabývá účinnos-
ti 25.5.2018 a je přímo aplikovatelné 
v ČR.

Má přednost před zákonem 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, a fakticky jej novelizuje s tím, 
že je již připravován nový vnitrostát-
ní zákon, a to zákon o zpracovávání 
osobních údajů, který bude provádě-
cím předpisem ve vztahu k uvedenému 
Obecnému nařízení.

Co GDPR mění:
•Rozšíření práv subjektů údajů 
•Rozšíření povinnosti správců údajů
- vůči subjektům údajů – více mož-

ností obracet se na správce
- vůči Úřadu pro ochranu osobních 

údajů (ÚOOÚ) – hlásit případné úniky 
osobních údajů

•Nové požadavky na souhlas se zpra-
cováním osobních údajů – dosavadní 
souhlasy nemusí vyhovovat

•Nové instituty – pověřenec, posuzo-
vání vlivu, právo na přenositelnost, po-
stupy při porušení ochrany

•Vysoké sankce – dříve 10 mil. Kč 
dnes 20 mil. EUR nebo 4% z celkového 
ročního obratu společnosti

•Konec registrace a ohlašovací povin-
nosti u ÚOOÚ – větší míra zodpověd-
nosti správců a zpracovatelů osobních 
údajů.

Co GDPR nemění:
•Povinnost chránit osobní údaje fy-

zických osob
•Rozsah dat, které můžeme zpracová-

vat
Důvodem proč se musí ochranou 

osobních údajů zabývat také bytová 
družstva a společenství vlastníků (dá-
le jen BD a SV), je skutečnost, že coby 
správce, resp. zpracovatel, zpracovávají 
osobní údaje o členech BD, nájemcích 
družstevních bytů či nebytových pro-
storů, resp. o jejich podnájemcích, čle-
nech SV, resp. vlastnících jednotek, ná-
jemnících a dalších fyzických osobách, 
užívajících jednotky, zaměstnancích, a 
to i těch, kteří vykonávající práce na zá-
kladě dohod o provedení práce či pra-
covní činnosti, funkcionářích statutár-
ních, kontrolních a jiných orgánů BD 
či SV, ale i o kontaktních osobách svých 
dodavatelů prací či služeb. BD a SV mu-
sí zajistit ochranu dat těchto subjektů 
údajů.

Jaké jsou základní pojmy týkající se 
ochrany osobních údajů?

Osobní údaj – jakákoliv informace 
o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě (subjektu údajů). Může 
mít písemnou nebo i jinou formu (např. 
elektronickou, fotografie, video záznam 
apod.). V obecné rovině se jedná např. 
o jméno, adresa, datum narození, rodné 
číslo,  e-mail, telefonní číslo, osobní stav, 
občanství, fotografie, IP adresa, údaje o 
platbách, spotřebě jednotlivých médií, 
náměrech bytových měřidel, počtu čle-
nů domácnosti, pohybu osob, o dluzích 
vůči BD či SV a o citlivé údaje (údaje 
o trestních deliktech nebo pravomoc-
ném odsouzení, údaje o náboženském 

vyznání, o sexuální orientaci, o účasti 
v odborech) apod.

Zpracování – jakákoliv operace 
s osobními údaji tj. např. získání, zazna-
menání, uspořádání, strukturování, ulo-
žení, přizpůsobení, pozměnění, vyhle-
dání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění 
přenosem, šíření, zkombinování, ome-
zení, výmaz, zničení apod.

Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž 
osobní údaje jsou zpracovávány např. 
člen, zaměstnanec či funkcionář BD ne-
bo SV, kontaktní osoby dodavatelů pra-
cí a služeb apod.

Správce osobních údajů – ten, kdo 
určuje účel a prostředky zpracování 
(rozhoduje, jaké údaje zpracovává, proč 
a jakým způsobem). Jsou to např. BD a 
SV ve vztahu ke svým členům, funkci-
onářům nebo zaměstnancům, včetně 
zaměstnanců, se kterými je uzavřena 
dohoda o provedení práce či dohoda o 
pracovní činnosti (tzv.„dohodáři“), tj. 
fyzickým osobám, k nimž mají přímou 
vazbu.

Zpracovatel osobních údajů – zpra-
covává osobní údaje pro správce 
(správce jej pověřil, aby jeho jménem 
osobní údaje subjektů zpracovával), 
např. BD ve vztahu k jiným bytovým 
družstvům a ke společenstvím vlastní-
ků, pro které vykonává správu domu a 
pozemku včetně zpracovávání osobních 
údajů např. při vedení seznamu členů, 
při organizačně právních a technických 
činnostech spojených s výkonem sprá-
vy, a to na základě zmocnění těchto sub-
jektů (smlouvy o správě, resp. smlouvě 
o zpracovávání osobních údajů). Jsou 
to ale i dodavatelé ve vztahu k BD nebo 
SV (účetní a právní firmy, rozúčtovatelé 
služeb, dodavatelé prací a služeb např. 
zhotovitelé díla, dodavatelé software 
apod.). 

Jaké jsou hlavní povinnosti BD a 
SV?

a) Chránit osobní údaje a prokázat 
dodržování svých povinností. K za-
jištění této povinnosti je třeba rozhod-
nout uvnitř BD, resp. SV, kdo má právo 
přístupu k jakým údajům, stanovit od-
povědnost za ochranu osobních údajů 
jednotlivým členům orgánů BD, resp. 
SV, ale i pověřeným zaměstnancům, 
proškolit členy orgánů BD, resp. SV, a 
jejich zaměstnance, o povinnostech při 
zpracovávání osobních údajů, zejm. při 
jejich ochraně proti odcizení, ztrátě, 
zneužití, zničení či jiném neoprávně-
ném nakládání s nimi. Z hlediska kan-
celáří či spisoven je třeba chránit data 
proti přístupu neoprávněných osob 
k osobním údajům, zabezpečit osobní 
údaje ukládáním listin do uzamykatel-
ných skříní či uzamykatelných spisoven, 
neponechávat listiny s osobními údaji 
volně tak, aby k nim měly přístup ne-
povolané osoby, nezveřejňovat žádné 
osobní údaje na nástěnkách či vývěs-
kách v sídle BD či v domě (např. jména 
dlužníků a výši jejich dluhu, výši spotře-
by dodávaných médií do jednotlivých 
bytů a výsledek vyúčtování, ani žádné 
jmenné seznamy v souvislosti s rozdě-
lením úklidu v domě, nýbrž použít čísla 
bytů) apod.

Při využívání IT systémů je třeba 
prověřit jejich bezpečnost, jakož i bez-
pečnost případných přenosů dat (např. 
šifrováním dat). Toto by měl zajistit 

správce, resp. osoba, která je ve smluv-
ním vztahu s poskytovatelem SW.

Ve smlouvách mezi správcem a 
zpracovatelem osobních údajů je 
třeba řešit přenos pravomocí a odpo-
vědností při zpracování osobních údajů 
včetně možnosti jejich dalšího předá-
ní jiným zpracovatelům za účelem plně-
ní některých činností spojených se sprá-
vou domu a pozemku (např. předání 
jmen či čísla bytu, resp. jednotky, a kon-
taktů na jednotlivé uživatele bytů, resp. 
jednotek, při provádění oprav v domě 
nebo provedení revize plynových spo-
třebičů, předání jména, čísla bytu a jeho 
plochy místností a variabilního symbo-
lu za účelem provedení odečtu náměrů 
tepla a následného rozúčtování nákla-
dů, jména a data narození za účelem 
lustrace exekutorů v modulu Exekutor, 
veškerých osobních údajů členské da-
tabáze dodavateli SW k provedení zá-
lohování apod.). K ochraně osobních 
údajů, zejm. i k povinnosti mlčenlivosti 
o získaných osobních údajích, je třeba 
zavázat každého dodavatele ve smlou-
vě o dílo nebo v samostatné listině, a to 
ještě před samotným předáním osob-
ních údajů.

b) Poskytovat informace subjek-
tům údajů a umožňovat výkon jejich 
práv např. právo na přístup k osobním 
údajům, ale výhradně ke svým osobním 
údajům (nikoliv k údajům ostatních), 
vyjma zákonných práv, např. právo na 
sdělení jména a bydliště osoby užívají-
cí konkrétní byt, resp. jednotku. Bude 
třeba individuálně posuzovat jednotlivé 
požadavky.

c) Hlásit únik nebo porušování 
ochrany dat jak ÚOOÚ – oznámením 
závažného úniku dat či porušení ochra-
ny dat se nelze sice vyhnout případné-
mu napomenutí či pokutě, ale může to 
mít vliv např. na výši pokuty, tak i sub-
jektu údajů, pokud by u této osoby 
mohlo dojít významné újmě. 

Jaká jsou práva subjektů údajů
a) Právo dostat informace o zpra-

covávání osobních údajů – bude řešit 
správce formou obecného oznámení 
(např. na webových stránkách, na ná-
stěnce v domě, jako součást předpisu 
záloh apod.),

b) Právo na přístup k osobním úda-
jům – získat potvrzení o rozsahu ve-
dených osobních údajů a přístup ke 
zpracovávaným údajům (vyřízení po-

žadavku by mělo být provedeno do 30 
dnů); budou stanoveny i poplatky při 
opakovaném podání žádosti o potvrze-
ní, 

c) Právo na opravu – jsou-li údaje ne-
správné,

d) Právo na omezení zpracování a 
na informace o příjemcích osobních 
dat – na základě informace o tom, ko-
mu jsou data poskytována dál, může 
požadovat omezení v poskytování dat,

e) Právo být zapomenut a právo na 
výmaz veškerých údajů včetně případ-
ných záloh dat, 

f) Právo na výmaz – pokud pominul 
účel jejich evidence nebo pokud byl od-
volán souhlas s jejich vedením (vše pod 
písm. d), e), f) - není-li to v rozporu 
s povinností správce, resp. zpracovatele, 
stanovenou zákonem či jiným právním 
předpisem, smlouvou, oprávněným zá-
jmem správce či jiným titulem ke zpra-
cování osobních údajů,

g) Právo na přenositelnost údajů – 
přichází v úvahu např. při přechodu do-
mu k jinému správci,

h) Právo vznést námitku, podat 
stížnost, právo na soudní ochranu, 
náhradu újmy – pokud nebude ak-
ceptována námitka subjektu, může se 
domáhat řešení dalšími kroky shora.

Praxe zpracování a zejm. ochrany 
osobních údajů v rámci činnosti BD a 
SV se podstatným způsobem nemě-
ní, neboť ochraně osobních údajů již 
za stávající platné právní úpravy dané 
zejm. zák. č. 101/2000 Sb., byla ze stra-
ny BD věnována patřičná pozornost. 
V souvislosti s očekávaným přijetím 
nového zákona o zpracování osobních 
údajů parlamentem ČR v průběhu roku 
2018 a dále v návaznosti na nové právní 
výklady, stanoviska ÚOOÚ coby kon-
trolního úřadu a rozhodnutí soudu lze 
očekávat i případné změny či doplňky 
v nastavených procesech, spojených 
s ochranou osobních údajů subjektů. 

Tento článek byl zpracován s využi-
tím podkladových materiálů vypraco-
vaných Svazem českých a moravských 
bytových družstev v Praze a slouží jako 
základní informace o řešení ochrany 
osobních údajů členů bytového druž-
stva, nájemců bytů a vlastníků jednotek 
ve správě bytového družstva.

 Ing. Zdeněk Štursa
 Předseda představenstva


