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Ptáme se právníka

Co je pro splnění šifrování dat dostatečné? Stačí šif-
rovat za přenosu, nebo už při uložení? Musím šifrovat 
v databázi i jméno a příjmení, nebo to chránit nemusím?

Pro zodpovězení otázek je třeba si v první řadě říci, jak se na šif-
rování dat, resp. osobních údajů, a otázku dostatečnosti šifrová-
ní dívá právní rámec daný novým nařízením o ochraně osobních 
údajů1 („Nařízení“), které bude platit za necelých jedenáct měsíců. 

Šifrování a GDPR 

Nové Nařízení („GDPR“) se šifrováním a s ním spojenými povin-
nostmi pro organizaci vnitřních procesů společností a organi-
zací při ochraně osobních údajů zabývá primárně ze dvou úhlů  

pohledu. První pohled zkoumá, zda se na zašifrované osobní 
údaje (u nichž je otázkou, zda z nich lze identifikovat konkrét-
ní fyzickou osobu) Nařízení vůbec vztahuje. Druhý pohled se 
věnuje tomu, jakým způsobem lze šifrování použít jako jed-
no z technických a organizačních opatření, které správcům 
a zpracovatelům osobních údajů ukládá přijmout a dodržo-
vat Nařízení po celou dobu zpracování osobních údajů.

Šifrování jako technické  
a organizační opatření

Pro posouzení rozsahu a dostatečnosti šifrování je důležitý 
především ten druhý pohled, tj. postavení šifrování jako tech-
nického a organizačního opatření. 

V oddílu 2 Nařízení věnovaném kritické otázce zabezpečení 
osobních údajů vymezuje roli šifrování článek 322. Šifrování 

osobních údajů uvádí hned zkraje výčtu vhodných tech-
nických a organizačních opatření. Tato opatření mají pro-
vést správce a zpracovatel osobních údajů. Nařízení jim 
předepisuje, že tato opatření mají být vhodná, zároveň 
musí zajistit úroveň zabezpečení odpovídající danému ri-
ziku s tím, že budou vždy zvolena a provedena s přihléd-
nutím ke stavu techniky, nákladům na (jejich) provede-
ní, povaze zpracování osobních údajů, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování a také s přihlédnutím k různě prav-
děpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svo-
body fyzických osob. 

Toto vymezení rámce zabezpečení zpracování neuvádí 
(s výjimkou šifrování a pseudonymizace) žádné konkrétní 
technické příklady. Zbývající výčet příkladných technických 
a organizačních opatření stanoví spíše cíle zabezpečení 
zpracování osobních údajů, jako např. „schopnost zajis-
tit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost 
systému“ nebo „schopnost obnovit dostupnost osobních 
údajů a přístup k nim v případě technických incidentů“. 
Příklady v článku 32 uzavírá návod k přísné kontinuální po-
vinnosti „procesu pravidelného testování hodnocení účin-
nosti zavedených technických a organizačních opatření“. 
Po takto nově požadovaných technických a organizačních 
opatřeních včetně šifrování je také požadováno, aby se při 
posuzování vhodné úrovně bezpečnosti zohlednila rizika, 
která představuje zpracování předmětných osobních údajů 
nebo neoprávněný přístup k nim. 

Právní rámec pro šifrování vymezený Nařízením je následu-
jící: Použití šifrování je předvídáno jako jedno ze dvou (jedi-
ných konkrétních) technických a organizačních opatření, při 
jeho případném výběru se mají zohlednit rizika zpracování 
předmětných osobních údajů, musí se pravidelně testovat 
a posuzovat jeho účinnost, zda se má posuzovat mj. podle 
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1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  
26. dubna 2016, které se použije ode dne 25. května 2018.

2 Článek 32, odst. 1 (a).
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stavu techniky, nákladů na provedení a rozsahu a kontextu 
zpracování osobních údajů.    

Uvedený právní rámec pro šifrování dále doplňuje ve stejném 
oddílu 2 Nařízení, tj. stále v rámci zabezpečení osobních 
údajů, článek 343, který se věnuje oznamování případů poru-
šení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů (fyzickým 
osobám). Zde je pro správce stanovena možnost porušení 
zabezpečení osobních údajů subjektům údajů neoznámit, 
pokud správce zavedl náležitá technická a organizační opat-
ření a tato byla použita u osobních údajů dotčených poruše-
ním jejich zabezpečení. Taková opatření Nařízení specifikuje 
jako ta, která učinila dotčené osobní údaje nesrozumitelnými 
pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup. Jako kon-
krétní případ zde Nařízení uvádí šifrování. 

Zároveň se šifrování věnuje i klíčový článek 64 Nařízení sta-
novující přísné podmínky zákonnosti zpracování osobních 
údajů. Tento uvádí šifrování jako jednu z možných vhodných 
záruk, které má správce povinnost zohlednit v zájmu zjištění 
toho, zda je zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro 
které byly osobní údaje původně shromážděny. Toto zjištění 
a zohlednění vhodných záruk provádí správce vždy, pokud 
zpracovává údaje pro jiný účel, než pro který byly shromáž-
děny, není-li takové zpracování založeno na souhlasu subjek-
tu údajů či umožněno právem Evropské unie nebo konkrét-
ního členského státu. V případech předvídaných závěrem 
článku 6, kde je šifrování zmíněno jako možná vhodná zá-
ruka toho, zda je zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, 
pro něž byly osobní údaje původně shromážděny, je vidět, že 
Nařízení s šifrováním počítá jako s vhodným bezpečnostním 
opatřením, které má osobním údajům poskytnout vyšší odol-
nost proti zásahům do jejich integrity. 

Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že Nařízení po-
čítá s šifrováním jako se spolehlivým technickým a organi-
začním opatřením. 

Dostatečnost šifrování, jeho rozsah a rozsah 
šifrovaných osobních údajů

Nařízení rozsah šifrování, jeho konkrétní vlastnosti a poža-
davky neupravuje. Považuji to za prospěšné, neboť to umožní 
přizpůsobit výklad konkrétní situaci a konkrétní době posou-
zení dostatečnosti šifrování. Z kontextu Nařízení, zejména 
zařazení šifrování na prioritní místo k technickým a organi-
začním opatřením a z možnosti neplnit některé regulatorní 
povinnosti, jsou-li předmětné osobní údaje šifrovány, vyplý-
vá, že úroveň šifrování musí být taková, aby osobní údaje uči-
nila nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim 
mít přístup. Šifrování má mít schopnost zajistit důvěrnost, 
integritu a odolnost zpracování a musí se ctí odolat pravidel-
nému testování, posuzování a hodnocení své účinnosti.  

Podstatou šifrování je mj. to, že v určité časové úseky zpra-
cování jsou osobní údaje oprávněným osobám dostupné 
(např. při otevírání dokumentu obsahujícího osobní údaje) 
a v určité časové úseky nebo fáze zpracování (např. přenos 
údajů mezi správcem a zpracovatelem) jsou údaje zašifro-
vané, tudíž nedostupné. Dostatečnost šifrování je vzhledem 
k pravidlům nastaveným Nařízením daná tak, že šifrování, je-
-li implementováno, musí být zajištěno po celou dobu zpra-
cování, aby k osobním údajům měly přístup pouze oprávně-
né osoby. Nařízení se totiž vztahuje na (veškeré) zpracování 
osobních údajů správcem a zpracovatelem. Pokud si tedy 
jako správce a zpracovatel zvolím šifrování jako technické 
a organizační opatření, režim šifrování se vztahuje na celé 
zpracování osobních údajů, kdy k údajům může přistoupit 
neoprávněná osoba. Nelze tedy chránit data pouze při pře-

nosu, byla-li by „zranitelná“ po uložení u příjemce. Stejně tak 
nelze data chránit pouze v „klidném“ stavu a pro „pohyblivý“ 
stav, např. přenos, je nešifrovat.   

Otázka toho, jaké údaje šifrovat, už závisí na posouzení jed-
notlivé situace, zejména rizik zpracování, různě pravděpo-
dobných i závažných, pro práva a svobody fyzických osob. 
Ve většině případů nebude použití šifrování plošné na všech-
ny zpracovávané údaje. Je pravděpodobné, že častěji budou 
šifrovány skupiny údajů zpracovávané k citlivým účelům, pří-
padně zvláštní kategorie údajů nebo údaje, jejichž zpracová-
ní znamená závažná nebo vysoká rizika pro práva a svobody 
fyzických osob.    

Závěr

Role šifrování roste i mimo kontext Nařízení. Šifrování dat 
včetně osobních údajů začíná být kritickým tématem pro 
zvyšující se počet soukromých organizací a úřadů. Už to není 
jen okrajová otázka, která se nejčastěji vyskytuje u projektů, 
jejichž součástí je přenos vysoce citlivých dat, nebo u orga-
nizací, podstatou jejichž podnikatelské aktivity je zpracování 
citlivých osobních údajů. Rozšířené šifrování dat a osobních 
údajů může významně přispět k ochraně soukromí fyzických 
osob a ochraně obchodně citlivých dat. Téma šifrování na-
bývá na aktuálnosti také vzhledem k rostoucímu počtu úniků 
dat a osobních údajů, a to především proto, že roste počet 
úmyslných externích útoků na velké datové zdroje. 

Z toho, jakým způsobem se šifrováním zabývá Nařízení, je 
vidět, že šifrování bude mít v době účinnosti Nařízení dů-
ležitou úlohu. Je také pravděpodobné, že jak se bude blížit 
den vstoupení Nařízení v účinnost a jednotlivé společnosti, 
organizace a úřady budou Nařízení implementovat, šifrování 
a jeho další aspekty budou přibývat.

P r á v n í  p o r a d n a

3 Článek 34, odst. 3 (a).
4 Článek 6, odst. 4 (e). 
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