
 

Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy 

 

Modelová srovnávací analýza GDPR pro svazy by měla přijít k rukám osob, které 

v konkrétních svazech vykonávají výkonné pozice, to ale není podmínkou. Zásadní je, aby ji 

četly a vyplnily osoby, které dobře znají poměry uvnitř svazů nebo byly předmětné 

skutečnosti schopny zjistit. Menší svazy s jednoduchou strukturou by mohly přizpůsobení 

modelové analýzy svým skutečným podmínkám zvládnout samy. Větší či složitě uspořádané 

svazy k úpravě modelové analýzy pravděpodobně využijí i odbornosti pověřence, kterého v 

souladu s nařízením GDPR budou povinny ustavit.  

Tento dokument má za cíl modelově postihnout hlavní agendy zpracování osobních údajů 

v obecné rovině tak, aby bylo snadné je doplnit. Osobě, které se modelová analýza dostala do 

ruky a má za úkol ji finalizovat do vhodné podoby pro konkrétní svaz doporučujeme 

postupovat následovně: 

1. Do nadpisu na straně 1 doplňte název svaz namísto vymyšleného Český svaz 

__________. 

2. Tento název bude následně integrován na všechna místa v analýze, kde je používán. 

3. V textu je třeba sledovat věty či slova psaná kurzívou. Takto označená slova je třeba 

vyplnit, doplnit, či změnit.  

4. Vedle textu psaného kurzívou je vždy poznámka, která poskytuje doporučení, jaké 

údaje by měly být doplněny, změněny, případně naopak škrtnuty.  

5. Závěr každé kapitoly obsahuje podkapitolu hodnocení, které by měly učinit/upravit 

vždy kompetentní osoby svazu. Zdokumentováním nesprávného stavu a nápravy svazy 

mohou dosvědčit, že se problematikou zabývaly. 

6. Některá hodnocení stavu svazu předem sestavena. Jedná se o minimální možný stav 

v souladu s GDPR. Pokud tyto postupy nemáte nastaveny, doporučujeme tak učinit.  

7. Srovnávací analýza obsahuje rovněž závěrečné hodnocení, které vyplněné pouze pro 

představu. Jednoduché závěrečné hodnocení by si měl každý subjekt sestavit sám.  

8. Dokument je možné dle vlastního uvážení rozšířit a doplnit, vždy však na vlastní 

odpovědnost.  

9. Text modelové analýzy na několika místech nabízí varianty, z nichž 1-2 můžete škrtnout 

a zbytek ponechat.  

10. Text metodické analýzy slouží jako vzor a ČUS nenese odpovědnost za jeho správnost 

ve vztahu k jednotlivým svazům.  

 

 


