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1. GDPR u Subjektu 

1.1. Co se změnilo 

Na kartě subjektu přibylo tlačítko GDPR s volbami anonymizace a pseudonymizace. 

 

1.2. Jak to funguje 

Pro provádění operací tlačítkem GDPR musí mít být uživatel zařazený do uživatelské skupiny GDPR 

Level 1 nebo 2. 

1.3. Anonymizace subjektu 

 

Anonymizace nenávratně přepíše údaje v následujících polích, do kterých vloží *GDPR*ANONYM* 

[PŘÍJMENÍ]        
[RODNÉ_ČÍSL]     
[TELEFON]        
[MOBIL]          
[MOBIL2]         
[TELEFON_PRÁCE]  
[EMAIL]          
[EMAIL2]         
[OP_Cislo]       
[Oslovení]       
[ZařaditJako]    
[Rozeny]         
[ByvalePrijmeni] 

Upozornění: Adresa není modifikována, protože bez výše uvedených údajů není brána jako osobní 

údaj (musí být v kombinaci se jménem apod.) 

  



Výsledek anonymizace vypadá takto: 

 

1.4. Proč anonymizovat subjekt 

V praxi exekutorského úřadu se anonymizace nebude vyskytovat příliš často. Zažádat si o ni může jen 

subjekt, vůči kterému nemá exekutor jednoznačný vztah, např. OSVČ zaměstnavatel, u kterého 

dlužník ve skutečnosti nikdy nepracoval.  

  



1.5. Pseudonymizace subjektu 

Pseudonymizace skryje uživateli citlivá data. Na rozdíl od pseudonymizace spisu, jde pseudonymizace 

subjektu více do hloubky – modifikují se SQL dotazy, takže data si nelze prohlédnout na kartě ani 

položkou menu Zobrazit data (zobrazuje syrová data, které karta používá). 

 

Výsledek vypadá takto: 

 

Data jsou pseudonymizována na mnoha místech Evolia: 

 



 

1.6. Proč pseudonymizovat subjekt 

O tom, zda se subjekt má pseudonymizovat, musí rozhodnout úřad v rámci své GDPR analýzy. 

Z pohledu GDPR by uživatelé neměli mít přístup k datům, se kterými nemají důvod pracovat. Pokud 

nemá subjekt aktivní spis, tak by mohlo dojít k pseudonymizaci subjektu.  

1.7. Upozornění  

Pseudonymizace ani anonymizace subjektu neřeší obsah dokumentů ve spisech. Ty mohou 

obsahovat osobní údaje a proto je vhodné provést také pseudonymizaci spisu, která dokumenty 

znepřístupní. 

 

 

 

 

  



2. GDPR v Exekučním spise 

2.1. Co se změnilo 

V exekučním spise lze provést Pseudonymizaci a její odvolání. V sekci Základní údaje bylo přidáno 

tlačítko GDPR, které obsahuje menu s výše uvedenými volbami: 

 

2.2. Jak to funguje 

Pro provádění operací tlačítkem GDPR musí mít být uživatel zařazený do uživatelské skupiny GDPR 

Level 1 nebo 2. 

 

Pseudonymizace spisu ponechá nezměněná data v databázi. Pouze zamezí zobrazení osobních údajů 

všech subjektů ve spise. To se projeví dvěma hlavními způsoby: 

1. Místo názvů subjektů se zobrazí text ***GDPR****. Subjekty nelze rozkliknout a zobrazit 

jejich detail. 

 



 

2. Nelze otevřít dokumenty ve spise, protože mohou obsahovat osobní údaje. Při pokusu o 

otevření se zobrazí hlášení: 

 

2.3. Proč pseudonymizovat spis 

O tom, zda se spis má pseudonymizovat, musí rozhodnout úřad v rámci své GDPR analýzy. Z pohledu 

GDPR by uživatelé neměli mít přístup k datům, se kterými nemají důvod pracovat. Teoreticky i 

prakticky lze pseudonymizovat každý ukončený spis. 

Pseudonymizace není trvalou změnou, kdykoliv spis můžete znovu otevřít (když je k tomu důvod). 

Hlavním důvodem, proč kromě pseudonymizace subjektu provádět i pseudonymizaci spisu je 

v znepřístupnění dokumentů. Pseudonymizace subjektu dokumenty ve spisu neřeší. 

  



3. GDPR v Knihovně filtrů 
Knihovna filtrů je potenciálně nejrizikovějším místem, odkud mohou uniknout data. Proto je vhodné 

zrevidovat filtry a odstranit z nich „přebytečné“ osobní údaje. Např. místo jména dlužníka a 

kompletní adresy lze nastavit jen jméno a město – v takovém případě už nejde o osobní údaj. 

Knihovna filtrů obsahuje logování přístupů do filtru i nastavení práv na tisk, export a kopírování dat. 

Jen je nutné vše zrevidovat a omezit počet uživatelů s plnými právy. 

Nově byla do Knihovny přidána funkce logování exportu dat. Před vlastním exportem je uživatel 

vyzván k zadání důvodu exportu. Tato informace se spolu s dalšími údaji zaloguje. 

 

Ukázka zapsaných dat: 

 

Upozornění: 

Pokud bude mít uživatel právo kopírovat data z filtru, tak při kopírování nedojde k žádnému logování. 

Při tisku k logování dochází, ale není nutno vyplňovat důvod tisku. Důvod se vyplňuje jen při exportu 

dat. 

  



4. Nastavení práv pro GDPR 
Výše uvedené funkce pracují jen pro uživatele, kteří mají nastavenou uživatelskou skupinu GDPR 

Level 1 nebo 2. Ta se nastavuje ve Správě uživatelů v detailu uživatele na čtvrté záložce: 

 

V tomto okamžiku není žádný rozdíl mezi použitím levelu 1 a 2. 

 

  



5. Změna struktury databáze 
GDPR si vyžádalo několik změn v databázi: 

• Přidání šesti sloupců do tabulky Klienti 

• Přidání šesti sloupců do tabulky Smlouvy_produkt 

• Přidání nové tabulky LogExport 

• Funkce fnGDPR 

• Přidání záznamů do číselníku uživatelských skupin 

 


