
 

 

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 411                                                                                                                           datum: 7. 10. 2019  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opatření rektora  
k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy 

 
V návaznosti na úpravu ochrany osobních údajů vydávám pro potřeby pracovněprávních vztahů 
uzavíraných na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích toto opatření: 

I. 

1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích musí jakožto správce, resp. zpracovatel osobních 
údajů plnit povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Všichni zaměstnanci Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, kteří v rámci své pracovní činnosti přicházejí do styku s osobními údaji 
studentů, zaměstnanců, případně třetích osob proto musejí být seznámeni s obecně závaznými 
předpisy i vnitřními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Toto seznámení potvrdí 
zaměstnanec podpisem Poučení o dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, které tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Opatření, a Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti, které tvoří přílohu č. 2 
tohoto Opatření. 

2. Odmítnutí podpisu Poučení nebo Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti může být považováno 
za nesplnění předpokladů pro výkon práce.  

II. 

1. Toto opatření ruší Opatření rektora č. 379 z 24. 5. 2018. 

2. Zaměstnanci, kteří podepsali Poučení i Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti na základě 
Opatření rektora R 379, nemusí tyto dokumenty znovu podepisovat. 

 
               
 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 
rektor 

 
 
 
 
Zpracovala:  Naděžda Kuršová 
 
Přílohy:        č. 1. Poučení o dodržování předpisů o ochraně osobních údajů 
                     č. 2. Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 
 
Rozdělovník:  vedení JU, děkani fakult JU, ředitelé ostatních součástí JU, vedoucí personálního útvaru 
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Opatření rektora R 411 – příloha č. 1 
 
 

 
POUČENÍ O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Níže podepsaný zaměstnanec Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) byl seznámen 
se svými právy a povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů studentů a zaměstnanců JU, případně 
dalších osob. Zaměstnanec byl seznámen s obsahem: 

- zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“); 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); 

- opatření rektora č. R 378, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů 
(dále jen „opatření“). 

 
Zaměstnanec podpisem tohoto poučení stvrzuje, že jsou mu známy všechny povinnosti, které pro něj 
vyplývají ze zákona, nařízení či vnitřních předpisů JU.  
 
Zaměstnanec je zejména povinen: 

1. dodržovat stanovené povinnosti při ochraně osobních údajů; 
2. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, k nimž má nebo měl přístup, pokud není této 

povinnosti oprávněným subjektem zproštěn; 
3. neumožnit přístup k osobním údajům neoprávněné osobě. 

 
Zaměstnanec byl dále seznámen se všemi následky porušení povinností v oblasti ochrany osobních 
údajů, a to včetně možnosti JU požadovat po zaměstnanci náhradu způsobené škody.  
 
V Českých Budějovicích dne  …………………………….. 
 
 
Poučená osoba: 
                               
Jméno a příjmení:        
Pracovní zařazení:     
os. č.:                     podpis:………………….. 
 
 
Poučení provedl:  
 
Jméno a příjmení:  
Funkce:      podpis:…………………… 

 

  



 

 

Opatření rektora R 411 – příloha č. 2 

 

PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A MLČENLIVOSTI 

 

Já, níže podepsaná/ý, tímto prohlašuji, že své povinnosti budu vykonávat čestně a poctivě. Zavazuji se, 
že budu dodržovat mlčenlivost o jakýchkoliv informacích či dokumentech („důvěrné informace“), které 
mi budou během vykonávání činnosti předloženy, které zjistím nebo které připravím, a zavazuji se, že 
je budu používat pouze pro účely výkonu činnosti a neodhalím je žádné třetí osobě, která k nim nemá 
mít přístup na základě právního předpisu nebo své pracovní náplně. Také se zavazuji, že kopie 
písemných informací nebo vzorů, které mi budou poskytnuty, budu uchovávat, pouze pokud to bude 
nutné k výkonu mojí pracovní činnosti. 

Povinnost mlčenlivosti se zavazuji dodržovat i po skončení mého právního vztahu k JU.  

 

 

Jméno, příjmení, titul:  

Vznik pracovního poměru  

Místo a datum: V Českých Budějovicích dne:  

Podpis:  

 

 

 


