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Předsednictvo
Bc. Karel Lukeš
předseda, starosta města Stříbra
tel. 374 801 101
e lukes@mustribro.cz
František Trhlík
1. místopředseda,
starosta obce Kostelec
e ou.kostelec@wo.cz

Redakční článek
Vážení čtenáři letního vydání již pátého Informačního zpravodaje,
ráda bych vás informovala o nejzajímavějších činnostech Centra
společných služeb DSO Stříbrský region. Dne 25. května 2018
vstoupila v platnost nová pravidla ochrany osobních údajů díky
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (GDPR). Toto nařízení
chrání fyzické osoby před únikem jejich osobních údajů a dopadá na
obce jako orgány veřejné moci a i jimi zřizované příspěvkové
organizace (školy…), všechny tyto subjekty mají povinnost zajistit
pozici pověřence na ochranu osobních údajů s řadou dalších
podmínek. Zde se Stříbrský region rozhodl zajistit tuto pozici pro své
členské obce, které o to projeví zájem. Pověřencem jsem se stala já
a pro úplnost ještě připomínám mé kontaktní údaje:
Lenka Albertová, tel. 777 479 684, e albertova@mustribro.cz
Tou nejzásadnější činností byla práce na tvorbě Analýz stavu
ochrany osobních údajů, vyplňování karet procesů nebo kontroly
vnitřních směrnic. Je to zdlouhavý proces komplikovaný především
mnoha úpravami, ale díky podpoře SMO ČR jsme vždy dobře
informováni o novinkách, které dokážeme rychle aplikovat v praxi.
Pro ředitele škol jsme na jaře uspořádali seminář o aplikaci
obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování
osobních údajů v podmínkách školství. Za účast i podporu velmi
děkuji a přeji vám příjemný zbytek léta.
Lenka Albertová, manažer CSS

Václav Uhlíř
2. místopředseda,
starosta obce Erpužice
e obecerpuzice@centrum.cz
Miroslav Janča
člen, starosta obce Benešovice
e obec.benesovice@wo.cz
Mgr. Svatava Štěrbová
člen, starostka města Kladruby
e starosta@kladruby.cz

Centrum společných služeb
Lenka Albertová
Manažer CSS, Pověřenec GDPR
tel. 777 479 684
e albertova@mustribro.cz
Libuše Zahradníčková, DiS.
Specialista pro rozvoj
mikroregionu
tel. 774 499 397
e zahradnickova@mascz.cz
Martin Bolek
Specialista na VZ a GDPR
tel. 724 350 670
e stribrskyregion@gmail.com

GDPR dle ÚOOÚ
Základní informace
Nařízení (EU) 2016/679 (ÚOOÚ dává k dispozici úplné znění GDPR po zapracování opravy)
představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích
občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny
dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí
a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.
V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v
obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a
domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na
vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování). Obsahuje proto
propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a zpracování a současně
vymáhá od správců a zpracovatelů výrazně aktivnější přístup, zejména se jedná o to, že před
zahájením nového zpracování je třeba posoudit vliv jednotlivých zpracování na ochranu osobních
údajů (DPIA) a zvolit vhodné nástroje ochrany údajů, za určitých podmínek si vyžádat předběžnou
konzultaci u dozorového úřadu. Klíčem k nastavování povinností pro správce je rizikovost, která je
dovozována z rozsahu zpracování, zpracovávaných osobních údajů a používaných technologií.
Správci a zpracovatelé jsou za určitých podmínek povinni jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů. Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení zpracování a nově je
zavedena povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a
občanům, jichž se porušení zabezpečení týká.
Obecné nařízení výslovně upravuje nezávislost, obecné podmínky pro členy, úkoly a pravomoci
dozorových úřadů v členských státech Evropské unie, EHP i Švýcarska a vzájemnou spolupráci
těchto dozorových úřadů. Jednotný je také přístup k sankcím.
Úřední věstník EU uveřejnil 23. května 2018 opravu GDPR, která obsahuje 28 textových změn.
Obecné nařízení ve znění opravy bylo vydáno v rubrice "Všechna konsolidovaná znění" EUR-Lexu.
V této verzi však absentuje preambule. Jedná se o opravu chyb, překlepů a jiných nepřesností
GDPR. Tyto změny však nemění celkové vyznění obecného nařízení.
ZDROJ: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Přístup ÚOOÚ k pokutování
21. 6. 2018 – Přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů bude i nadále uvážlivý s cílem zajistit
především nápravu a zvyšovat povědomí o ochraně osobních údajů.
V souvislosti s počáteční účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a
projednáváním adaptační legislativy se Úřad v nejbližší době, tj. konkrétně v období ještě před
přijetím připravovaného zákona o zpracování osobních údajů, zaměří především na zvyšování
povědomí správců o vhodné ochraně údajů a v rámci dozorové činnosti bude vyzývat a vést k
nápravě, nikoliv tedy primárně trestat za méně závažná a nedbalostní pochybení, k nimž dochází
zejména u malých správců. K tomuto přístupu vede zásada subsidiarity trestně správní represe,
která brání nadužívání správního trestání státem. Je povinností ÚOOÚ jako správního úřadu
naplňovat principy dobré a efektivní veřejné správy a respektovat zásady správního trestání.
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Úřad připomíná, že cílem každé veřejnoprávní kontroly, tedy i dozoru v oblasti ochrany osobních
údajů, je v prvé řadě náprava protiprávního stavu a ochrana práv dotčených osob (subjektů údajů),
nikoliv však nutně okamžitá represe, tedy uložení pokuty.
Úřad již v posledních dvou letech volil v téměř 500 případech takové postupy, v nichž namísto
zahájení sankčního řízení (k projednání drobného, ojedinělého a méně závažného deliktu)
informoval chybujícího správce a vyzval jej k okamžité nápravě vadného zpracování. Tento postup,
aplikovaný zejména v případech menších správců a méně závažných pochybení, se v převážné
většině případů osvědčil, neboť zajistil, že správce okamžitě změnil dosavadní postup a opravil
vadný stav, tj. donutil správce vynaložit jisté úsilí k nápravě. V této v praxi hodlá ÚOOÚ pokračovat i
do budoucna.
Toto vyjádření je určeno zejména správcům, jakými jsou například menší obce či drobní
podnikatelé, kteří v nadcházejícím období přípravy adaptační legislativy (doprovodné k GDPR)
zavádějí některý z nových nástrojů ochrany osobních údajů a uzpůsobují dosavadní zpracování.
Vytvořeno / změněno: 21.6.2018 / 21.6.2018
ZDROJ: https://www.uoou.cz/pristup-uradu-k-nbsp-pokutovani/d-31044

Pochod 4 v 1
aneb Svatováclavský vejšlap, Kladrubská desítka, Kostelecká míle a Hněvnické putování po staré
zemské cestě, který se koná v pátek 28. 9. 2018. Cíl je v letošním roce v Kostelci, kde bude
zajištěno občerstvení a hudba. Doprava zpět je všem účastníkům, jako vždy, zajištěna.
Tradiční pochod je vždy organizován v dané obci a každý rok má jiný cíl. Pochod 4v1 přispívá ke
sbližování sousedních obcí a upevňuje jejich spolupráci. Jako DSO podporujeme toto snažení a
kvitujeme možnost získání podpory z Plzeňského kraje. Putování se účastní nemalý zástup lidí,
někteří chodí pravidelně, jiní se nechají zlákat stálými návštěvníky. Pokud jste se na tento
organizovaný pochod ještě nedostali, nečekejte, přijďte a vyrazte z vám blízké obce do Kostelce,
jistě se vám bude ve společnosti příjemných lidí líbit.

Krátký report ze semináře GDPR pro školy
28. března 2018 byl ve spolupráci s lektorkou Mgr. Janou Čížkovou zorganizován seminář pro
ředitele škol v ORP Stříbro s názvem Aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů a
zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství.
Seminář byl především určen ředitelům školských zařízení, dále zástupcům, učitelům nebo účetním
a hospodářům škol, správcům IT a zaměstnancům obecních úřadů, které školy zřizují. V úvodu bylo
vysvětleno jak nová právní úprava bude nad rámec dosavadní praxe určovat nové povinnosti
správcům a zpracovatelům osobních údajů školáků a jejich zákonných zástupců. Mezi nové
povinnosti patří především vedení záznamů o činnostech zpracování, povinnost jmenovat
pověřence pro ochranu osobních údajů, nový je i postup při ohlašování případů porušení
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a rozšíří se i možnost subjektu
osobních údajů v právu na přenositelnost těchto údajů od jednoho správce k druhému. Nad rámec
potřebných a zákonem stanovených údajů musí správce či zpracovatel mít zajištěn souhlas
subjektu zpracování o vedení dalších informací. Lektorka ujasnila zásady správného zpracování
osobních údajů, jejich shromažďování a nakládání s těmito dokumenty. Upozornila na nutné
zabezpečení IT, ochranu majetku školy, zjišťované nedostatky ve školských zařízeních a shrnula
doporučení správných postupů a postavení pověřence pro ochranu osobních údajů.
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Krajské dotační tituly pro rok 2018
Plzeňský kraj na svém dotačním portálu má tyto vyhlášené otevřené výzvy
Dotační tituly Plzeňského kraje jsou vyhlašovány Radou Plzeňského kraje, která zároveň schvaluje
znění příslušných Pravidel pro žadatele a příjemce.
Administraci dotačních titulů provádějí jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje, které
rovněž zodpovídají za včasné uveřejňování veškerých informací, souvisejících s jednotlivými
dotačními tituly v jejich gesci.
ODBOR

DOTAČNÍ PROGRAM

ŽÁDOSTI ŽÁDOSTI
OD
DO

DOTAČNÍ TITUL

ROK

24. 8.
2018
23:59
31. 8.
2018
23:59

Odbor školství,
mládeže a sportu

Nadání

Nadání 2018

1. 8. 2018
2018
0:00

Odbor školství,
mládeže a sportu

Mikrogranty pro oblast
školství, mládeže a sportu

Mikrogranty pro oblast
školství, mládeže a sportu v
roce 2018

1. 4. 2018
2018
0:00

Odbor školství,
mládeže a sportu

Motivace pro technické
Motivace pro technické
10. 9.
10. 8.
vzdělávání mládeže
vzdělávání mládeže
2018
2018
2018 0:00
Plzeňského kraje v roce 2018 Plzeňského kraje v roce 2018
23:59

Odbor kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu

Podpora literární tvorby a
publikační činnosti 2018

Podpora literární tvorby a
publikační činnosti 2018

Odbor kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu

Mikrogranty Plzeňského kraje
na podporu a oživení
kulturních a uměleckých
aktivit pro rok 2018

Mikrogranty Plzeňského kraje
25. 10.
na podporu a oživení
19. 1.
2018
2018
kulturních a uměleckých
2018 0:00
17:00
aktivit pro rok 2018

1. 10.
2018
0:00

19. 1.
2018
2018 0:00

Finanční podpora obnovy
Odbor bezpečnosti a
území Plzeňského kraje
krizového řízení
postiženého pohromou

2018 Finanční podpora
31. 10.
1. 11.
obnovy území Plzeňského
2018
2018
2017 0:00
kraje postiženého pohromou
23:59

Odbor kancelář
hejtmana

Dotační program Odboru
kancelář hejtmana 2018

Individuální dotace OKHE
2018

Odbor životního
prostředí

Podpora ochrany lesa v PK
2017+

2018 Zřizování nových
31. 3.
1. 4. 2018
oplocenek - ochrana mladých 2018
2019
0:00
lesních porostů
23:59

2018

22. 1.
2018 0:00

30. 11.
2018
0:00

ZDROJ: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost
TIRÁŽ

REDAKCE

Projekt Centra společných služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnanost

CSS Stříbrský region
Vychází pouze elektronicky
Další číslo 1. 4. 2019
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