
 

Studie ACCO Brands ukazuje: I dokumenty 
v papírové formě a spisy musí být správně 
zlikvidovány 

Pozor – v odpadkovém koši číhá nebezpečí 
týkající se ochrany dat! 

Aktuální studie ACCO Brands ukazuje, že 71 procent 
společností dosud nepřizpůsobily svou ochranu dat fyzické 
likvidaci dokumentů v papírové formě. Podle nového 
obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) nesmí spisy 
s osobními údaji jen tak skončit v odpadkovém koši – musí 
být v ideálním případě zlikvidovány skartovačkou. 
„Společnostem, které tato pravidla nedodržují, hrozí za 
porušení předpisu dle článku 83 GDPR značné pokuty", 
uvádí právnička Julia Studt z advokátní kanceláře Dr. Hantke 
und Partner z Hamburgu. Z tohoto důvodu je pro úplné 
dodržení GDPR skartování naprosto nezbytné. 

Praha, 1.11.2019. Podle studie ACCO Brands potvrdilo 53 procent 
dotazovaných společností, že v souvislosti s novou legislativou 
ještě nezakoupily přístroj na skartování papíru. „Přitom splňuje 
mnoho malých elektrických skartovačů, které se v dnešní době 
ve společnostech používají, pouze úroveň zabezpečení 1 a 2. To 
je pro GDPR zdaleka nedostačující", informuje Ard-Jen 
Spijkervet, viceprezident LEITZ ACCO Brands Central Europe se 
sídlem v Stuttgartu. Proto společnost, která je jedním z předních 
světových 

 

 



poskytovatelů kancelářských výrobků, vyvinula osm nových 
skartovaček řady LEITZ IQ, které začínají minimálně s úrovní 
bezpečnosti DIN-P4. Tak jsou spisy rychle a téměř bezhlučně 
skartovány. Špičkový model P6+ skartuje stránku A4 dokonce na 
12 000 malých kousků. To je dvakrát více než vyžaduje norma 
DIN P6. Takto lze údaje naprosto bezpečně zlikvidovat před 
přístupem neoprávněných osob.  

Ochrana dat neplatí jen pro digitální data 

Ve společnostech existuje dle experta na ochranu údajů 
Wolf-Rüdigera Heidemanna z TÜV Süd ve věci ochrany dat a 
likvidace dokumentů ještě velká nejistota. Toto potvrzuje i studie 
ACCO Brands v rámci, které bylo dotazováno 600 osob 
s rozhodovací pravomocí ohledně nákupu kancelářských 
přístrojů. Podle ní se dokonce 40 procent osob s rozhodovací 
pravomocí domnívá, že GDPR má vliv pouze na digitální data. 41 
procent dotazovaných nemá o úrovních zabezpečení pro skartaci 
spisů vůbec žádné znalosti. Proto nejsou zlikvidovány starší 
skartovače, které zákonné normy vůbec nesplňují. To znamená 
podle Spijkerveta, že tyto společnosti porušují obecné nařízení 
EU o ochraně údajů a tím se mohou dopustit trestného činu. 

Dalším problémem při likvidaci dokumentů je to, že dle studie 
LEITZ ACCO Brands ještě stále nemá téměř každá druhá 
společnost žádný nebo pouze jeden skartovač dokumentů. 
„Přitom jsou společnosti ochotny porušit požadavky důvěrnosti 
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a navíc dostávají dotčené osoby, jejichž data již nejsou 
chráněna, do nebezpečí, že se stanou oběťmi podvodu nebo 
krádeží identity", sděluje Spijkervet. „Pokud dokumenty skončí 
prostě v odpadkovém koši, pak již neexistuje žádná ochrana. 
Místo toho by se společnosti měly zamyslet nad tím, jak 
každému zaměstnanci, který pravidelně pracuje s citlivými údaji 
postavit pod pracovní stůl výkonný skartovač", vysvětluje 
Spijkervert z ACCO Brands. Podle experta se tak skartovač 
stává moderním „odpadkovým košem 2.0". 

Nezapomeňte na ochranu dat ani v home officu! 

Také v kancelářích freelancerů, živnostníků, podnikatelů, a 
dokonce v home officu zaměstnanců musí být papírové spisy, 
dokumenty a jiné podklady bezpečně zlikvidovány. Přitom bude 
home office v budoucnu hrát významnou roli: Stále více 
společností nechává zaměstnance pracovat i z domova. Podle 
jedné z aktuálních studií Digitalverband Bitcom toto dnes 
praktikuje již 39 procent všech společností. Téměř každá druhá 
společnost vidí pro home office dokonce ještě rostoucí podíl 
pracovní doby. Tyto společnosti, ale i osoby samostatně 
výdělečně činné, které pracují v home officu, musí zajistit, aby 
byly podklady s osobními daty zlikvidovány včas a bezpečně. 
Malé výkonné přístroje, jako je základní model Leitz IQ Home 
Office Slim, byly vyvinuty speciálně pro home office. Tento 
skartovač splňuje úroveň bezpečnosti DIN-P4 a lze jej tudíž 
použít na každém pracovišti. 
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