Analýza přínosů
Dle Metodiky č.1 má CSS zpracovat Analýzu přínosů za jednu agendu, kterou je nyní GDPR. Analýza
byla zpracována pomocí řízených diskusí se starosty členských obcí a řediteli příspěvkových organizací.

Popis původního stavu agendy GDPR
Agenda GDPR od začátku fungování CSS nebyla začleněna do přehledu zpracovávaných agend. Její
potřeba nastala schválením Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 s účinnos od 25.05.2018.

Popis aktuálního stavu agendy GDPR
Naby m účinnos GDPR vyvstala povinnost veřejných subjektů jmenovat svého pověřence pro
ochranu osobních údajů. DSO Stříbrský region se rozhodl pro tuto funkci využít jednoho pověřence
společně pro své členské obce i jejich příspěvkové organizace. Pověřenec bude provádět monitoring
zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi vyplývajícími z nařízení. Dále bude provádět
interní audity, školení pracovníků a celkově řídit agendu interní ochrany dat, případně hlásit možné
úniky dat či porušení zákona ÚOOÚ. Pouze čtyři obce se rozhodly tuto problema ku řešit samostatně.
K datu účinnos bylo nutné zanalyzovat stávající nakládání s osobními údaji jak u obecních úřadů, tak
i jejich příspěvkových organizací - mateřských a základních škol i základní umělecké školy. Při osobních
návštěvách úřadů i škol bylo nezbytné prověřit veškeré oblas zpracovávání osobních údajů a
zmapování jejich oběhu. Zjištěné podklady sloužily pro vyhotovení záznamů o činnostech zpracování i
analýzy současného stavu ochrany osobních údajů.
Bylo nutné zmapovat veškeré shromažďované osobní údaje a vyhodno t jejich nezbytnost využi a
minimalizovat jejich zpracovávání. Nezbytné bylo i zpracovat dodatky smluv se zpracovateli a
dodavateli ICT a dodatky o mlčenlivos zaměstnanců, včetně jejich proškolení k nakládání s osobními
údaji, zajis t ukládání osobních údajů pro zneuži , upravit vnitřní předpisy do souladu s nařízením.
Pro školy navíc bylo potřeba zpracovat souhlasy zákonných zástupců s nakládáním osobních údajů
jejich dě dle nového nařízení.
Po nastavení základních mechanismů dodržování Nařízení GDPR pověřenec pokračuje v průběžných
auditech zapojených členských obcí i jejich příspěvkových organizacích.

Zapojené členské obce
Počet obyvatel v jednotlivých obcích: Erpužice 337, Kladruby 1555, Kostelec 582, Kšice 209, Ošelín
165, Skapce 111, Sulislav 210, Sytno 262, Trpísty 233, Únehle 136, Vranov 172, Zhoř 153, tj. celkem
4125 obyvatel. Zapojené příspěvkové organizace: MŠ Erpužice, MŠ Kostelec, MŠ Kladruby, ZŠ
Kladruby, MŠ Stříbro, ZŠ Stříbro, ZUŠ Stříbro.

Analýza původního a aktuálního stavu GDPR
Zajištění veškeré agendy GDPR nabízelo obcím mnoho ﬁrem. Nejčastější nabídky v naší oblas byly od
ﬁrem GDPR Služby s.r.o. a Svaz místních samospráv. Nabízené služby se pohybovaly za ceny v řádech
dese síců za zpracování analýzy a řádech síců měsíčně za službu pověřence. Využi m společného
pověřence Centra společných služeb došlo k několikanásobné úspoře ﬁnančních prostředků členských
obcí i škol.
Srovnání nabídek společnos za jednotlivé obce:
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Srovnání nabídek jednotlivých společnos (obce + školy):
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Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě GDPR
Z předešlé analýzy je patrné, že specialisté na GDPR CSS ušetřili z veřejných prostředků:
1) členským obcím:
a) při zpracování analýz a záznamů o činnostech zpracování:
- náklady CSS – 60 000,- Kč, ﬁrma GDPR Služby s.r.o. – 434 000,- Kč, tj. 86,18 % uspořených
nákladů, SMS – 66 090,- Kč, tj. 9,21 % uspořených nákladů,
- časová úspora – 24 hodin v jednotlivé obci, tj. celkem 288 hodin v zapojených členských
obcích,
b) při zajištění funkce pověřence – náklady CSS – 0 Kč, ﬁrma GDPR Služby s.r.o. – 522 380,- Kč, tj.
100 % uspořených nákladů, SMS – 65 200,- Kč, tj. 100 % uspořených nákladů,
2) příspěvkovým organizacím členských obcí:
a) při zpracování analýz, záznamů o činnostech a zajištění funkce pověřence
- náklady CSS - 21 000,- Kč, nabídky externích ﬁrem – 252 000,- Kč, tj. 91,67 % uspořených
nákladů,
- časová úspora – 24 hodin v jednotlivé příspěvkové organizaci, tj. celkem 192 hodin.
Z uvedené analýzy vyplývá, že zpracováním agendy GDPR pro členské obce a jejich příspěvkové
organizace došlo k celkové úspoře veřejných prostředků u členských obcí 896 380,- Kč opro ﬁrmě
GDPR Služby s.r.o. a 71 290,- Kč u SMS, tj. celkem 77,39 % celkových nákladů. U příspěvkových
organizací je jedná o celkovou úsporu 231 000,- Kč, tj. 91,67 %.
Časová úspora všech zapojených členských obcí a jejich příspěvkových organizací činila 480 hodin.
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