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GDPR - čili obecné nařízení o ochraně osobních údajů - je strašák, který začne pro všechny subjekty zpraco-
vávající citlivá osobní data platit 25. května 2018. Na našich stránkách jsme vás průběžně informovali o řešení 
problematiky GDPR v programech JAPO a o možnostech, jak vám můžeme při zavádění GDPR pomoci. 
V tomto textu si shrneme způsob aplikace zásad GDPR v jednotlivých programech JAPO.

GDPR v programech JAPO

1. Aplikace zásad GDPR ve firmě JAPO
Prvním tématem, kterému se musíme věnovat, je způsob zavedení GDPR v naší firmě a ochrana údajů uživatelů 
našich programů. Každá organizace, která shromažďuje osobní data (úplně stačí, že má jen adresář svých 
dodavatelů a odběratelů) má povinnost své partnery informovat, jakým způsobem nakládá se jejich osobními 
údaji a pokud chce tyto data využívat nad rámec povinností vyplývajících ze zákona (např. rozesílat informační 
nabídky), musí si vyžádat jejich souhlas. 

My samozřejmě tyto zásady ctíme, proto jsme na našich stránkách http://www.japo.cz vytvořili novou sekci 
“Ochrana dat” (fialová kulička v záhlaví úvodní stránky), ve které se můžete dočíst podrobnosti jak sbíráme, 
zpracováváme a chráníme citlivá osobní data. Můžete si odtud stáhnout také čistý (nevyplněný) furmulář sou-
hlasu se zpracováním osobních dat, který můžete vyplnit a poslat nám jej. Proč, o tom se dozvíte dále.

Protože jste uživateli našich programů, jsou tyto informace dostupné i přímo v nich - konkrétně v programu 
Asistent. Stáhněte si z našich stránek jeho nejnovější verzi (v rámci kombinovaného upgrade nebo samostatně), 
nainstalujte ji a po spuštění přejděte do Hlavního menu. Zde zvolte položku Registrace a aktualizace.
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Tuto nabídku znáte, pravidelně každý rok 
zde tisknete formuláře s objednávkami 
aktualizací pro další účetní rok. 
Nově zde najdete Informační povinnost 
ke zpracování osobních údajů 
a souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Obě sestavy si pročtěte a souhlas se 
zpracováním podepište a odešlete na naši 
adresu.

1.1 Aktualizace majitele licence na program
Nejprve stiskněte klávesu Enter na prvním řádku nabídky - Majitel licence na program. Zobrazené údaje jste 
zapisovali při instalaci programu a je potřeba zkontrolovat, jestli jsou stále aktuální. Nově sem můžete připsat 
také e-mailovou adresu, pokud chcete, abychom s vámi jejím prostřednictvím komunikovali: 

Zobrazené údaje se tisknou 
na všech objednávkách 
a proto je potřeba, aby byly 
aktuální. Pokud s námi chcete 
komunikovat pomocí e-mailu, 
připište jej do nové položky 
ve spodní části tabulky.

Až budete zapisovat e-mail, dejte si pozor na to, že zvlášť se píše část před zavináčem a zvlášť část za 
zavináčem. Znak zavináče si program doplňuje sám, abyste jej nemuseli složitě hledat na klávesnici. 
Ostatně stejný způsob zápisu e-mailu znáte i z jiných programů JAPO ...

1.2 Souhlas se zpracováním osobních dat
Jakmile budete mít aktualizovány údaje o majiteli licence na program, přejděte v nabídce na položku 
Informační povinnost ke zpracování osobních údajů. Zde se dozvíte, jak údaje od zákazníků získáváme, 
co všechno evidujeme a k čemu to používáme. Zjistíte, že se nemáte čeho bát, že o vás evidujeme jen základní 
údaje nutné ze zákona a k tomu seznam programů, které používáte. Nic víc ...

Nařízení GDPR všem subjektům ukládá povinnost zpracovávat údaje svých obchodních partnerů jen po 
nezbytně dlouhou dobu. To by v praxi znamenalo, že bychom vaše údaje mohli mít v adresáři jen do konce 
účetního roku, ve kterém jste si koupili např. poslední aktualizaci programu. Pak bychom je museli vymazat. 
Proto vás chceme požádat o souhlas se zpracováním vašich údajů až do odvolání.
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Snad ani nemusím dodávat, že shromažďovaná data o uživatelích našich programů nikomu nepředáváme 
ani neprodáváme a používáme je jen k účelům vyplývajícím ze zákona (účetnictví) a k podpoře (hot-line).
Text informační povinnosti i souhlas se zpracováním osobních údajů si můžete pročíst na i přiložených 
obrázcích. Pokud nám budete posílat svůj souhlas se zpracováním, vytiskněte a přiložte i aktuální registrační 
kartu, ať si v naší databázi můžeme aktualizovat informace o programech, které používáte a jejich stáří.

Pro úplnost ještě dodávám, že jsme upravili také formulář Registrační karty a všechny objednávky tak, aby 
obsahovaly pouze údaje, které od vás potřebujeme znát. Dříve tištěné informace o použitém hardware byly 
z formulářů odstraněny, k naší práci již nejsou potřeba.

2. Aplikace zásad GDPR v programu Mzdy Profi
A nyní se konečně dostáváme k tématům, která vás nejvíce zajímají - k jednotlivým programům JAPO. 
V žádném programu JAPO se neevidují cítlivé osobní údaje typu biometrických dat, fotografií nebo informací 
o zdravotním stavu, víře či sexuální orientaci. ve všech programech se evidují pouze informace vyžadované 
zákony a příslušnými prováděcími předpisy. 
V programu Mzdy Profi se pracuje s citlivými osobními údaji zaměstnanců - proto jsme přistoupili k řadě 
vylepšení, které vám zjednoduší plnění procesních povinností vyplývajících z nařízení GDPR. 
Všechny níže uvedené funkce jsou obsaženy v balíčku GDPR, který si můžete k programům JAPO přikoupit. 
Bližší informace k obsahu a objednání balíčku GDPR najdete v závěru tohoto návodu.

2.1 Anonymizace citlivých osobních údajů
Jednou ze zásad, které je při aplikaci GDPR nutné zavést do praxe je ta, že s citlivými daty pracují jen ty 
osoby, u kterých je to nezbytně nutné. Když to aplikujeme na mzdy, tak by to měla být pouze mzdová účetní. 
Není přípustné, aby se do mzdového programu bez problémů dostal kdokoliv jiný nebo aby si jednotliví 
zaměstnanci prohlíželi, kolik vydělávají jejich kolegové a jaké údaje mají zapsané v mzdovém listu nebo kartě 
pracovníka. Tomu se dá samozřejmě velmi lehce zabránit tím, že si obsluha program Mzdy Profi zahesluje 
a své heslo nebude nikomu sdělovat. Přesto ale mohou nastat situace, kdy je potřeba, aby se do programu 
podívala další osoba nebo kdy je potřeba někomu ukázat tiskovou sestavu s citlivými daty.
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V Hlavním menu programu Mzdy Profi, pod položkou Ovládací panel a následně Nastavení provozu aplikací 
můžete kdykoliv zapnout anonymizaci citlivých osobních údajů:

Anonymizaci nastavujete stiskem mezerníku. 
K dispozici jsou dva stupně: Zcela - veškeré 
citlivé údaje jsou nahrazeny hvězdičkami 
a Částečně - první písmeno každého údaje 
zůstane zachováno, zbytek je nahrazen 
hvězdičkami. Třetí možností je samozřejmě 
Vypnuto. Anonymizace je pouze dočasná 
a automaticky se vypne při ukončení programu.

Pokud je anonymizace zapnuta, jsou (částečně nebo zcela) skryty citlivé osobní údaje ve všech důležitých 
evidencích na obrazovce a v tiskových sestavách, které provádí přímo program Mzdy Profi. U grafických sestav 
tištěných Komunikátorem se anonymizace neprovádí.

Proč? Jednou z možností využití této funkce jsou situace, kdy např. zavoláte na naši hot-line a potřebujete 
s něčím pomoci. A my vám nabídneme, že se k vám připojíme pomocí TeamVieweru a provedeme nastavení 
přímo v programu. Podle zásad GDPR, pokud s námi nemáte uzavřenu smlouvu o ochraně citlivých dat, 
by náš pracovník neměl vidět údaje evidované v programu. Obsluha tak může před zahájením spojení nastavit 
anonymizaci. Tiskové sestavy prováděné přímo programem Mzdy Profi se před tiskem zobrazují na displeji 
programu - proto jsou také anonymizovány. Grafické sestavy z Komunikátoru se rovnou tisknou, tudíž je náš 
pracovník při vzdáleném přístupu nemůže vidět. Není tedy potřeba je anonymizovat. 

Pokud nám budete chtít poslat tiskovou sestavu k posouzení, můžete zapnout anonymizaci a zvolit tu, která je 
tištěna přímo Mzdami. Obsahově se sestavy z Komunikátoru a Mezd neliší, rozdíl je jen v grafickém provedení.

Nyní se podívejme na to, jak vypadá zcela a částečně anonymizovaná karta pracovníka: 

Částečná 
anonymizace 
- první písmeno 
každého údaje 
zůstalo zachováno, 
zbytek je nahrazen 
hvězdičkami. 

Kompletní 
anonymizace 
- citlivé údaje 
jsou nahrazeny 
hvězdičkami. 

Pro úplnost je potřeba dodat, že pokud se budete v anonymizovaném formuláři (např. v kartě pracovníka) 
pohybovat (např. pomocí klávesy Enter nebo šipek), údaj na kterém se budete nacházet se vždy prosvítí 
a jakmile jej opustíte, opět se skryje. Pokud by jednotlivé údaje zůstávaly skryty i při pohybu ve formuláři, 
prakticky nic by se s programem nedalo dělat, tento režim by se stal nepoužitelným. Takto se sice jednotlivé 
údaje na chvíli zobrazí, ale při rychlém pohybu je to jen „mžik“, což nedává nepovolané osobě možnost si 
všechny údaje najednou zapamatovat nebo si při vzdáleném přístupu udělat např. kopii obrazovky. 

Jak už bylo uvedeno výše, anonymizace zůstává platná do doby, než ji nevypnete nebo dokud neukončíte 
program. Pokud vedete více firem, je anonymizace zapnutá nebo vypnutá současně ve všech multilicencích. 3
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2.2 Automatické záznamy o tiscích v programu Mzdy Profi
Při práci s citlivými daty by měl být přehled o tom, jak je s nimi nakládáno. Proto jsme do programu zabudovali 
automatické vytváření časového snímku o tom, co se kdy v programu tisklo. Tuto funkci není třeba nijak 
nastavovat nebo zapínat, probíhá naprosto automaticky. Pokud vstoupíte do evidence zaměstanců, program si 
to zapíše. Pokud odejdete, opět si to zapíše. Stejně tak si zapisuje datum a přesný čas všech tiskových sestav.

Příslušný záznam není možné nijak opravovat, nikam se neodesílá, jen zůstává k dispozici v programu Mzdy. 
Najdete jej v Hlavním menu v nabídce Pomocných evidencí:
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Pokud do evidence záznamů tisku vstoupíte, zobrazí se klasické aktualizační menu, ve kterém se můžete 
pohybovat a prohlížet si evidované informace. Do budoucna uvažujeme o umožnění přístupu do programu 
více pracovníkům (s různými hesly a přístupovými právy), potom zde bude možné vysledovat i kdo byl 
v danou chvíli v programu přihlášen a co dělal. 

Evidují se pouze vstupy a výstupy z evidence zaměstnanců a provedené tisky. Běžná práce, jako je zápis a úpravy 
v kartách nebo ve mzdových listech se nesleduje. Shromážděná data není možné nijak opravovat ani tisknout.

2.3 Tiskové sestavy pro GDPR
Nařízení GDPR přináší také nové procesní povinnosti pro mzdovou účetní. Musí potenciální (a stávající) 
zaměstnance informovat o způsobu zpracování jejich dat a právech, která jim z toho vyplývají a v některých 
případech si musí vyžádat také jejich souhlas se zpracováním osobních údajů. Proto jsou v programu 
připraveny vzorové tiskové sestavy, které je k tomuto účelu možné použít. V některých případech se tisknou 
již vyplněné a stačí, aby je příslušný pracovník jen podepsal.

Nové sestavy pro GDPR najdete v evidenci zaměstnanců v nabídce F3 - Výkazy k odevzdání:

Dostupné jsou pod položkou Sestavy k povinnostem z GDPR:

Zatím je obsaženo pět tiskových sestav, postupně 
budou přibývat další, tak jak se budou upřesňovat 
požadavky GDPR kladené na mzdovou praxi.

V aktualizačním 
menu je možné 
pouze listovat 
šipkami a klávesami 
PgUp a PgDn. 
Žádné opravy ani 
tisky obsažených 
údajů nejsou 
možné.
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První tři sestavy řeší souhlas pracovníka se zpracováním osobních údajů:

• Pořízení kopie občanského průkazu - je možné vybrat konkrétního zaměstnance, jehož údaje budou do 
formuláře doplněny.

• Zpracování údajů uchazeče o zaměstnání - pokud firma organizuje výběrové řízení na zaměstnace, musí si 
opatřit souhlas uchazečů se zpracováním údajů z žádostí o zaměstnání a životopisů. Formulář se tiskne bez 
vyplněných údajů uchazeče, ten je do něj dopíše ručně.

• Zasílání informací - pokud chce firma zaměstnancům posílat zpravodaj s informacemi, musí si vyžádat 
souhlas. Je možné vybrat konkrétního zaměstnance, jehož údaje budou do formuláře doplněny.

Další dvě sestavy se týkají obecné informační povinnosti:

• Výběrové řízení na zaměstnance - pokud firma organizuje výběrové řízení, musí účastníky informovat, jaké 
informace o nich bude zpracovávat, za jakým účelem a jaká mají práva dle GDPR. 

• Mzdová agenda - formulář poskytuje informace zaměstnancům, jaké informace o nich firma zpracovává a za 
jakým účelem. Současně informuje jaká mají zaměstnanci práva dle GDPR.

U všech sestav jsou v záhlaví předtištěny údaje o zpracovávané firmě (zaměstnavateli), takže je možné je 
rovnou použít. Pokud firma požaduje specifické znění sestav, mohou posloužit alespoň jako vzor.

3. Aplikace zásad GDPR v Deníku a Skladu Profi
Jediným místem, kde se v programech Deník a Sklad Profi evidují citlivé údaje je adresář firem. Zde se ukládají 
informace o dodavatelích a odběratelích. Rozsah evidovaných údajů je dán příslušnými daňovými zákony 
a prováděcími předpisy. Žádné citlivé biometrické údaje se zde nesledují, ani to není možné. 
Zpracování je tedy (podobně jako ve Mzdách Profi) nezbytné pro splnění právní povinnosti dle článku 6, 
odstavce 1, písmena C) GDPR. Pokud si ale firma neopatří od příslušného subjektu údajů (odběratele, doda-
vatele) souhlas se zpracováním jeho údajů, může je evidovat jen po nezbytně dlouhou dobu (tedy než např. 
uskuteční sjednanou zakázku). Potom je musí z evidence odstranit. Jiná situace samozřejmě nastává u plátců 
DPH, kteří mají povinnost provádět kontrolní hlášení a svoji evidenci musí uchovávat po dobu danou zákonem.
Pokud si tedy firma vyžádá od svých partnerů souhlas se zpracováním osobních údajů, situace se jí zjednodu-
ší, navíc pak může svůj adresář firem využívat i pro zasílání obchodních nabídek subjektům, se kterými zatím 
žádnou zakázku nerealizovala. Údaje navíc mohou být evidovány až do odvolání souhlasu se zpracováním. 
Všechny níže uvedené funkce jsou obsaženy v balíčku GDPR, který si můžete k programům JAPO přikoupit. 
Bližší informace k obsahu a objednání balíčku GDPR najdete v závěru tohoto návodu.

3.1 Vymazání údajů o firmě z adresáře se zachováním pro účely daňových povinností
Každý subjekt údajů (tedy např. odběratel, dodavatel) má právo požadovat okamžité vymazání svých údajů 
(např. v situaci, kdy už s vámi nechce nadále spolupracovat). To ale může být v rozporu s potřebou tyto údaje 
zachovat kvůli povinnostem vyplývajícím ze zákona (např. daňové zákony). V normální situaci, kdy spolupráce 
skončí, zůstane firma "viditelná" v adresáři firem do konce účetního roku a do dalšího už se nepřevede. 
Pokud ale subjekt údajů požaduje okamžitý výmaz, je třeba zabezpečit, aby pro obsluhu programu nebyly jeho 
údaje viditelné ale současně v evidenci zůstaly kvůli plnění daňových povinností (např. kontrolního hlášení). 
Jak to tedy celé funguje? Pokud vás dodavatel nebo odběratel požádá o okamžitý výmaz svých údajů, 
vymažete jej tak jak jste zvyklí: najdete jej v aktualizačním menu adresáře a stisnete Del. Program se zeptá, 
jestli chcete firmu vymazat a vy odpovíte Ano. Nyní se zobrazí další dotaz, novinka:

2.4 Poskytnutí evidovaných informací subjektu údajů (zaměstnanci)
Podle nařízení GDPR má každý subjekt údajů (tedy v našem případě zaměstnanec) právo požadovat:

• umožnění přístupu ke svým osobním údajům
• opravu nepřesných osobních údajů
• omezit rozsah jejich zpracování
• žádat vymazání svých osobních údajů

Aby bylo možné tato práva uplatnit, musí být možné danému subjektu předat kompletní výpis informací, které 
jsou o něm uchovávány. V programu Mzdy Profi slouží k tomuto účelu Tisk osobních karet zaměstnanců. 
Najdete jej v evidenci zaměstnanců v nabídce tiskových sestav pod klávesou F10.

Pokud odpovíte Ano, firma zůstane v adresáři zachována ale její údaje se pro obsluhu skryjí. 
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Funguje to podobně, jako anonymizace ve Mzdách - jediné, co bude viditelné, je kód firmy. Ostatní údaje 
budou nahrazeny hvězdičkami. Pokud na dotaz odpovíte Ne, firma se z adresáře ihned a bez náhrady vymaže.
Zobrazení skryté firmy vypadá následovně:

Skrytá firma se při práci v programu zobrazuje, citlivé údaje jsou ale nahrazeny hvězdičkami. Tiskové sestavy 
dostupné v adresáři firem ale skryté firmy neobsahují (jejich údaje se netisknou).
Pokud se spletete a firmu omylem skryjete nebo si to váš partner rozmyslí a poskytne vám souhlas ke 
zpracování údajů, můžete záznam v adresáři obnovit. Uděláte to tak, že v aktualizačním menu adresáře na 
danou firmu najedete a stisknete klávesu F3. Zobrazí se tento dotaz: 

Když na dotaz odpovíte Ano, maskování firmy se zruší a bude s ní možné pracovat jako před jejím skrytím.

3.2 Funkce k povinnostem GDPR v adresáři firem
Kromě toho jsme do adresáře firem přidali několik funkcí, které vám pomohou při analýze, které záznamy 
vymazat a a pomohou splnit povinnosti z GDPR. Najdete je v menu adresáře firem pod klávesou F10:

6

V zobrazeném menu vyberte položku Funkce k povinnostem GDPR a stiskněte Enter. Zobrazí se tato nabídka:

Nyní se podíváme na to, co jednotlivé funkce dělají:

• Označení firem letos ani loni nepoužitých - program projíždí záznamy ve všech řadách odběratelských faktur 
a přijatých a vydaných dokladech za aktuální a loňský účetní rok. Firmy, kterým nebyl v těchto dvou letech 
vystaven žádný doklad, jsou označeny (čtverečkem v posledním sloupci). Pokud už podnikáte řadu let, váš 
adresář firem určitě nabobtnal a obsahuje množství firem, se kterými už dávno nespolupracujete. Pomocí této 
funkce můžete svůj adresáře protřídit a vyhovět tak nařízením GDPR.

• Označení zrušených (maskovaných) firem - pokud jste postupem popsaným v kapitole "Vymazání údajů 
o firmě z adresáře" skryli nějaké firmy, můžete je touto automatickou funkcí označit. Šlo by to samozřejmě 
udělat i ručně, ale pokud by bylo takových firem víc, bylo by to zbytečně pracné.

• Smazání označených firem ze souboru - tato funkce je vlastně dokončením dvou předchozích. Pokud firmy 
pomocí této položky necháte vymazat, bude to provedeno trvale a bez možnosti zpětného chodu. Tak si to 
pořádně rozmyslete, než k mazání přistoupíte !

• Zjištění firem s nevykrytými objednávkami - program nejprve u všech firem v adresáři nastaví, že nemají 
žádnou aktivní zakázku. Potom projde všechny přijaté a vydané objednávky a pokud nejsou vykryté na 
100%, zaznamená k příslušné firmě, že má aktivní zakázku. K čemu se tato funkce používá bude popsáno 
v kapitole 3.3.
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• Nastavení souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
Zde můžete specifikovat, ke kterým údajům v adresáři 
máte souhlas s jejich zpracováním. Volbu u každého 
z údajů provedete mezerníkem, přepíná se mezi 
možnostmi Ano/Ne. Údaje, u kterých nastavíte Ano, 
budou uvedeny ve formuláři „Souhlasu se zasíláním 
informací“. Současně bude toto nastavení použito 
u funkcí popsaných v kapitole 3.3.

• Souhlas se zasíláním informací - chce-li firma posílat svým partnerům obchodní nabídky, musí si vyžádat 
souhlas. Je možné vybrat firmu, jejíž údaje budou do formuláře doplněny aby jej stačilo jen podepsat.

• Informační povinnost ke zpracování dat - tímto dokumentem sdělíte svým obchodním partnerům, jaké 
informace o nich zpracováváte, za jakým účelem a jaká mají práva dle GDPR.

3.3 Automatická minimalizace rozsahu zpracovávaných údajů
Jednou ze zásad GDPR je minimalizace rozsahu zpracovávaných údajů - můžete zpracovávat pouze osobní 
údaje, které jsou nezbytné pro daný účel zpracování. Jakmile tento účel pomine, musí být vymazány. 

Osobní údaje můžete zpracovávat pouze v situacích, které GDPR umožňuje:

a) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (např. mezi vámi a zákazníkem)
b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (např. kvůli daňovým zákonům)
c) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
d) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů

Je důležité si uvědomit, že pokud osobní údaje zpracováváte na základě některé z výše uvedených zákonných 
podmínek, nepotřebujete k tomu souhlas subjektů údajů. Ten si musíte vyžádat pouze v případech, kdy chcete 
osobní údaje využívat za jiným, než zákonným účelem (např. pro marketingové účely).

Představte si, že si u vás zákazník objedná v roce 2018 zboží. Sdělí vám údaje o své firmě (název, adresu, IČO, DIČ, 
telefon a e-mail). Navíc vám poskytne souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabí-
dek (v rozsahu název firmy a e-mail). Jakmile zákazníkovi zboží dodáte, pomine zákonný důvod ke zpracování 
jeho údajů dle písmene a) (objednávka zboží). Měli byste tedy ze své evidence vymazat vše kromě údajů, na jejichž 
zpracování máte souhlas zákazníka. Protože jste ale podnikatelem a zpracováváte osobní údaje i podle písmene b) 
(tedy např. kvůli vedení účetnictví), ponecháte jeho údaje ve své evidenci až do konce roku 2018. Do roku 2019 už ale 
budete převádět pouze údaje, na které máte souhlas ke zpracování (tedy název firmy a e-mail). Zákonný důvod podle 
písmene b) totiž přechodem do nového účetního roku pomine. Zákazníkovy údaje ale v roce 2018 zůstanou, pokud by 
k vám přišla finanční kontrola, bude je mít k dispozici.

A teď si představte, jak budete tyto operace provádět v programu ručně. Samozřejmě to lze, ale je to pracné 
a otravné. Proto jsme celý tento postup zautomatizovali.

• Aby program věděl, ke kterým údajům v adresáři firem získáváte souhlas ke zpracování od svých obchodních 
partnerů, můžete si rozsah údajů nastavit. Provedete to jednou a pak bude program tyto informace používat. 
Postup jak to udělat najdete v bodě 3.2 tohoto návodu.

Ve vstupním datovém formuláři adresáře firem můžete nastavit dva nové údaje, které budou důležité 
při převodu adresáře do dalšího účetního roku.

• První z nich říká, jestli vám daná firma udělila souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Pokud bude 
nastaveno že Ano a současně u dalšího údaje bude Ne (není aktivní zakázka), bude daná firma převedena do 
dalšího roku v rozsahu údajů pro které byl získán souhlas ke zpracování.

• Pokud bude u údaje Aktivní zakázka nastaveno Ano, převede se firma do dalšího účetního roku se všemi 
evidovanými údaji. Pokud ale firma aktivní zakázku nemá a současně ani nemá souhlas se zpracováním 
osobních údajů, do dalšího účetního roku se nepřevede.

7

Dva nové údaje 
jsou až na konci 
tabulky. 

Nejrychleji se na 
ně dostanete, 
když na prvním 
údaji v tabulce 
stisknete šipku 
nahoru.
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Aby byl okamžitý přehled, která firma vám udělila souhlas ke zpracování a která má aktivní zakázku, přidali 
jsme příslušné sloupce i do aktualizačního menu adresáře firem:

• Sloupec S říká, že vám daná firma udělila souhlas se zpracování osobních údajů
• Sloupec Z říká, že daná firma má aktivní zakázku

Co by to bylo za program, kdybyste museli aktivní zakázky nastavovat v adresáři ručně? 
Pokud využíváte zabudované evidence přijatých a vydaných objednávek, můžete využít automatické 
Zjištění firem s nevykrytými objednávkami, které najdete v nabídce popsané v bodě 3.2:

• Tuto funkci stačí spustit na konci roku, než budete dělat převod dat do dalšího účetního roku. Program nejprve 
projde všechny firmy v adresáři a nastaví u nich, že aktivní zakázky nemají. Potom postupně zkontroluje při-
jaté a vydané objednávky a pokud najde takové, které zatím nejsou vykryty na 100%, nastaví u dané firmy, 
že má aktivní zakázku.

• Jakmile analýza skončí, program se vrátí do aktualizačního menu adresáře firem. Ve sloupci Z uvidíte, u kte-
rých firem program něco našel. Samozřejmě můžete do získaných informací vstoupit a nastavení měnit. 

Všechna výše uvedená nastavení zúročíte při převodu adresáře do dalšího účetního roku. 
Najdete jej jako obvykle ve Správci souborů programu Asistent pod položkou Převod dat do dalšího roku. 
Jakmile jej spustíte, zobrazí se na displeji následující nabídka:

• Pokud stisknete klávesu Enter na prvním řádku, spustí se převod adresáře dle zásad GDPR. Program bude 
procházet jednotlivé evidované firmy a pokud zjistí, že daná firma: 

 » má aktivní zakázku, převede její údaje v plném rozsahu 
 » nemá aktivní zakázku ale udělila vám souhlas ke zpracování osobních údajů, převedou se jen údaje, 

na které máte její souhlas (dle nastavení provedeného v bodě 3.2). 
 » nemá ani aktivní zakázku ani vám neudělila souhlas, do dalšího roku se nepřevede.

• Pokud stisknete klávesu Enter na druhém řádku, převede se kompletní adresář bez ohledu na GDPR. V tomto 
případě byste měli vyřazení firem, pro jejichž zpracovávání nemáte zákonný důvod, provést ručně. Stejně tak 
byste měli ručně vymazat údaje, které už nemáte důvod evidovat.

Asi nemusím dodávat, že všechny funkce a postupy uvedené v této kapitole se týkají pouze uživatelů, kteří si 
zakoupí balíček GDPR. V opačném případě se převádí vždy kompletní adresář firem a výmaz údajů, k jejichž 
zpracování není zákonný důvod je na obsluze programu.

3.4 Závěrem ...
Jak tedy vidíte, balíček GDPR v Deníku a Skladu Profi řeší celý komplex činností, spojených s adresářem firem:

• Své obchodní partnery seznamte s právním podkladem a účelem zpracovávání osobních dat, jejich právy 
a samozřejmě i se způsobem ochrany osobních dat a jejich případným zveřejňováním. K tomu můžete využít 
připravený formulář Informační povinnost ke zpracování dat (viz bod 3.2).

• Abyste si zjednodušili správu adresáře firem, požádejte své obchodní partnery o Souhlas se zpracováním osob-
ních dat. K tomu opět můžete využít připravený formulář (viz bod 3.2).

• Nejvýhodnější pro vás bude, když si v rámci Nastavení souhlasu se zpracováním osobních dat zvolíte komplet-
ní rozsah údajů (název firmy, adresy, IČO, DIČ, telefon, fax, účet a e-mail) - tedy všechny osobní údaje, které 
se v adresáři firem evidují (viz bod 3.2). 

• V rámci běžné činnosti firmy si do adresáře zaznamenávejte, které firmy vám poskytly souhlas se zpracová-
ním osobních údajů. Na konci roku, před převodem dat do následujícího účetního roku pak nechte program, 
aby na základě přijatých a vydaných objednávek určil firmy s aktivními zakázkami. Až provedete převod do 
následujícího účetního roku, adresář se automaticky pročistí (viz bod 3.3).

• Pokud bude některá firma trvat na okamžitém výmazu dat, smažte ji a nechte zachovat její údaje pro letošní 
doklady. Pro běžné prohlížení tak budou maskovány ale pro potřebné výkazy a případnou kontrolu budou 
k dispozici. Do dalšího účetniho roku se firma nepřevede (viz bod 3.1).8
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4. Obecné bezpečnostní zásady
Na závěr jsem připravil pár nejdůležitějších bezpečnostních zásad, které byste měli dodržovat při práci s citlivý-
mi osobními daty. Velmi podrobně se této problematice věnuje samostatný dokument, který obdržíte, pokud si 
objednáte balíček GDPR (viz bod 5).

• Počítač, na kterém máte nainstalovány programy obsahující citlivá data umístěte do uzamykatelné kanceláře.
• Operační systém počítače zaheslujte, nejlepší je každému zaměstnanci, který bude mít na PC přístup, vytvořit 

vlastní účet (základní úrovně) v rámci kterého budou nainstalovány programy, se kterými pracuje.
• Je-li to možné, nastavte v operačním systému automatické šifrování obsahu pevného disku.
• Zaheslujte i programy, ve kterých se citlivá data zpracovávají.
• Pokud s takovým programem delší dobu nepracujete, ukončete jej. Nenechávejte na ploše otevřenou řadu 

programů, každý s rozdělanou prací.
• Nastavte automatické odhlášení z uživatelského účtu na počítači při delší nečinnosti obsluhy. Podobnou 

službu udělá i automatické zapnutí šetřiče obrazovky po pár minutách nečinnosti, s vynuceným zadáním 
přihlašovacího jména a hesla při návratu k práci.

• Aby mělo heslo smysl, nesmí být možné jej uhodnout a je potřeba jej chránit. Hesla typu 1234 nebo „jméno 
pracovníka“ uhodne každý. Heslo by mělo být co nejdelší a obsahovat kombinaci čísel, velkých a malých pís-
men. Také je vhodné jej pravidelně měnit, nikomu jej neříkat a dbát na to, aby jej nikdo nemohl odpozorovat.

• Všechny doklady (např. i šanony), obsahující citlivé osobní údaje ukládejte do uzamykatelných skříní. 
• Pokud opouštíte kancelář, nesmí na stole ležet žádný dokument, obsahující citlivé údaje a na obrazovce nesmí 

zářit program s rozdělanou prací.
• Na firemní PC nekopírujte nic soukromého a nic si z něj nenahrávejte na soukromá média.
• Pokud citlivá data tisknete, dělejte to na místní tiskárně, kterou máte u sebe v kanceláři. Nikdy je netiskněte 

na síťové tiskárně připojené někde ve velkoprostorové kanceláři, ke které mají přístup desítky lidí.
• Pokud archivujete data, nahrávejte je na médium určené k tomuto účelu. Pak jej uložte do uzamykatelné skříně. 
• Nikdy neukládejte data obsahující citlivé údaje na veřejné nechráněné servery někde na internetu. 
• Svůj počítač udržujte aktualizovaný, pravidelně (a nejlépe automaticky) nahrávejte nové verze operačního 

systému a antivirového programu. Aktualizujte také programy, které citlivá data zpracovávají.
• K citlivým datům smí mít přístup minimální množství osob, které navíc budou proškoleny na bezpečnost 

práce s citlivými daty. Nepovolané osoby nesmí mít k citlivým osobním datům přístup.
• Vytvořte si vnitropodnikový předpis pro práci s citlivými daty, se kterým budou pracovníci seznámeni.
• Požádejte své obchodní partnery a zaměstnance o souhlas se zpracováním osobních údajů.
• Splňte informační povinnost ke zpracování osobních údajů (např. zveřejněním na internetových stránkách) 

vždy, kdy je to nutné (např. když děláte výběrové řízení na zaměstnance, provozujete e-shop apod.). 

5. Balíček GDPR k programům JAPO
V tomto návodu jste se seznámili s novými funkcemi, které rozšiřují programy JAPO o problematiku GDPR. 
Tyto funkce jsou obsaženy ve volitelném balíčku, který si můžete k Deníku, Mzdám a Skladu Profi dokoupit. 
Celá problematika GDPR je poměrně obsáhlá, nepřehledná a fůra podnikavců se na tom snaží vydělat. 

Proto je součástí balíčku také návod, jak se novým povinnostem přizpůsobit:
• Poradí jak provést analýzu zpracovávaných dat a jaké povinnosti firma, jakožto správce osobních dat má.
• Ukáže na příkladech, jak by měla vypadat vnitropodniková směrnice (úkoly pro zaměstnance, úkoly pro 

správce výpočetní techniky, pravidla pro práci s výpočetní technikou, bezpečnost budov a kanceláří, pravidla 
pro nakládání s osobními daty, pravidla pro používání firemní wifi, pravidla pro vzdálený přístup k PC). 

• Dozvíte se, jak je potřeba upravit smlouvu s dodavatelem služeb hromadného zpracování dat (např. pokud 
vám zpracovává účetnictví nebo mzdy), seznámíte se se vzory několika dokumentů.

Možná si říkáte, proč si máte balíček GDPR přikupovat? Proč není součástí upgrade? 
Tak především, nejedná se o změny týkající se daňových zákonů. Je to zcela nová oblast, která přidává progra-
mům JAPO novou funkcionalitu. Je to stejné jako třeba se skladem nebo evidencí pracovních neschopností. 
Pro někoho jsou to funkce nepostradatelné, pro jiného zbytečné ...

Proto jsme se rozhodli zpracovat problematiku GDPR ve formě samostatného modulu, který je společný pro 
Deník, Mzdy i Sklad Profi. Objednat si jej můžete k aktuálním programům JAPO. Pokud používáte starší verze, 
bude je třeba aktualizovat (objednat současně i jejich upgrade). Cena balíčku je 1400 Kč + DPH.

Balíček GDPR budeme samozřejmě dále rozvíjet a funkce v něm obsažené upravovat a rozšiřovat, tak jak to 
ukáže potřeba, náměty uživatelů a vývoj v legislativě.

Balíček GDPR si můžete objednat na telefonním čísle 777 161716 nebo na e-mailu info@japo.cz. 
GDPR v programu Konto je řešeno samostatně a informace o něm vám poskytne Ing. Jaroslav Kolínek.


