
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření výrobce/dovozce VARIANT plus spol. s r.o. 

k použití biometrických čteček v přístupových a 

docházkových systémech. 

 

Vysvětlení: 
Tento dokument vznikl na základě dotazů na ochranu osobních údajů při použití biometrických terminálů 
v systémech evidence docházky. Pro rozřešení tohoto problému byl koncem roku 2008 iniciován dotaz na 
ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, aby definoval co je a co není uchovávání biometrických údajů a 
co musí splňovat biometrické čtečky, aby neporušili zákon o ochraně osobních údajů. Na základě tohoto a 
dalších dotazů ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ vypracoval STANOVISKO č. 3/2009 z května roku 
2009, která byla následně podrobena právnímu rozboru. 

Stručný komentář zprávy na základě právního rozboru 

Definice otisku prstu: 
Jak je napsáno v odstavci dvě výše zmiňovaného dokumentu se píše: „Otiskem prstu se rozumí obraz 
papilárních linií prstu včetně charakteristických změn (markantů) zaznamenaných na vhodném nosiči a 
určených pro další použití". 

Co se nesmí 
Jak vyplývá z odstavce čtyři (Odůvodnění) a odstavce deset: Pokud by se kdokoliv pokusil uchovávat 
obraz nebo i digitálně zpracovaný otisk prstu v podobě, která umožňuje tyto informace dále zpracovávat 
- tedy otisk zpětně rekonstruovat a jednoznačně pomocí těchto údajů identifikovat majitele otisku, může 
tyto informace shromažďovat jen za podmínek definovaných v §9 zákona o ochraně osobních údajů. Tyto 
podmínky jsou ovšem použitelné jen v případě týkající se národní či mezinárodní bezpečnosti. 

Co musí být splněno 
Toto je definováno v odstavcích jedenáct a dále výše uvedené zprávy. Pokud systém používá pro 
identifikaci pouze vybraných markantů a tyto jsou matematicky zpracovány pomocí tzv. hashovacích 
funkcí, které neumožňují zpětnou rekonstrukci otisku ani markantů a ani přenos do jiného systému 
(nikoliv jiné čtečky téhož výrobce) lze systém provozovat. Při tomto způsobu zpracování je provozovatel 
zproštěn i ohlašovací povinnosti. 

Prohlášení 
Na základě právního rozboru a v zastoupení výrobce prohlašuje firma VARIANT plus spol. s r.o. se sídlem 
U Obůrky 5, Třebíč, že veškeré jím dodávané zařízení pro docházku splňují podmínky pro provoz dle 
příslušných zákonů a nedochází v nich k ukládání úplných biometrických údajů a ukládané údaje jsou 
jednosměrně matematicky zpracovávány. 
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