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GDPR KROK ZA KROKEM DÍKY 

CENTRU SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Svaz realizuje projekt Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, nebo-li

Centra společných služeb. 

Zabývá se podporou administrativního prostředí 

prostřednictvím dobrovolných svazků obcí. Spojením 

více menších obci lze totiž významně zvýšit kvalitu 

veřejných služeb.

Do projektu je zapojeno 83  dobrovolných svazků 

obcí



3

GDPR KROK ZA KROKEM

Všechny obce bez ohledu na velikost ze zákona 

povinně zpracovávají velké množství osobních údajů.

Obce musely vyhodnotit, jaké osobní údaje 

zpracovávají na základě zákona a jaké ne. Právě zde 

byla počáteční role projektu Centra společných 

služeb. 

Jeho pracovníci pomáhali obcím s revizí spojenou s 

analýzou existujícího prostředí v oblasti osobních 

údajů
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ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY

Při zpracování analýzy osobních údajů jsme navázali 

na doporučení KISMO, které zpracovalo dokument 

„Jak na analýzu vlastními silami“. 

Vytvořit si přehledy se zdroji osobních údajů (rizikové 

zpracování os. Údajů)

Co požadovat od dodavatelů softwarových produktů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 



5

DALŠÍ OTÁZKY SPOJENÉ S 

IMPLEMENTACÍ GDPR

Svaz pomáhal také při kontrole zpracovaných 

analýz.

Zpracovali jsme vzory souhlasu, vnitřní směrnice

Postupně jsme také řešili problematiku vnitřních 

předpisů – co vše musí obsahovat

Souhlasů – kdy žádat subjekt údajů o udělení 

souhlasu

Kamerových systémů  - veřejný zájem a oprávněný 

zájem
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REALIZACE GDPR 

Realizovali jsme mnoho seminářů ke GDPR ve 

spolupráci s Ministerstvem vnitra a Úřadem pro 

ochranu osobních údajů. 

Svaz pomohl obcím při zajištění pověřence pro 

ochranu osobních údajů.

Pomoc v rámci projektu je pro členy dobrovolných 

svazků obcí zdarma. 
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PS POVĚŘENCŮ PRO OCHRANU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Většina pracovníků CSS jsou pověřenci pro 

ochranu osobních údajů

Spolupráce tedy pokračuje formou PS

Řešíme dotazy jak se s novým nařízením 

vypořádat v praxi, předáváme si vzájemně první 

zkušenosti se subjekty údajů a nadřízenými orgány 
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PS POVĚŘENCŮ PRO OCHRANU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Seznamujeme se změnami v dokumentech 

vydaných ÚOOÚ a metodikami ústředních orgánů

Seznamujeme se s různými IS v oblasti sledování 

logů z informačních systémů, aby mohl v případě 

problémů prokázat, zda došlo k porušení ochrany 

osobních údajů

Pracujeme na vzniku elektronické komunikace mezi 

pověřenci pro ochranu osobních údajů
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PS POVĚŘENCŮ PRO OCHRANU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Do elektronické komunikace zapojíme všechny 

pověřence pro ochranu osobních údajů v členských 

obcích

Efektivní a rychlá forma komunikace

Osm měsíců po nabytí účinnosti GDPR neexistuje 

jednoznačná odpověď na všechny otázky, proto je 

důležitá další spolupráce mezi pověřenci



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Miroslava Sobková


