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Co je KISMO? 

• Komise pro informatiku SMO ČR

• Poradní orgán Předsednictva SMO ČR

o je složena z IT odborníků i politiků z měst a obcí

o zasedá zpravidla 10 krát ročně

o úzce spolupracuje s informatiky Asociace krajů ČR,

se Sdružením tajemníků a s poslanci Parlamentu ČR

• Spolupráce při zavádění projektů MV ČR

• Připomínkování legislativy a vládních 

koncepcí

• Zástupci – Praha, Brno, Kladno, Děčín, Vyškov, 

Karviná, Vodňany, Velké Meziříčí, Milevsko, Nymburk 

a další města a obce
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S kým KISMO nejvíce jednalo v 

minulém volebním období 

• Spolupráce s Komisí Rady AK ČR pro 

informační technologie ve veřejné 

správě 

• Pravidelná jednání se zástupci MV ČR 

a ZR 

• S Ministerstvem spravedlnosti  ČR 

• Spolupráce s výborem pro veřejnou 

správu a regionální rozvoj PSP ČR a 

příslušnými podvýbory
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První povědomí o GDPR – prosinec 

2016 – setkání se zástupcem MV ČR

• GDPR – evropská směrnice o ochraně 

osobních údajů „General Data Protection Regulation“

▪ Účinná od 25. května 2018

▪ Obec si musí zajistit pověřence (DPO) 

pro ochranu osobních údajů

▪ Občan bude mít právo na výmaz a 

přenositelnost dat z evidencí a databází 

vedených obcí

▪ Pokud obec nezajistí bezpečnostní 

opatření, tak jí hrozí vysoké pokuty

▪ Zodpovědnost má politická 

reprezentace obce! 4



Rok 2017 - jednání se zástupci 

MVČR a ÚOOÚ
• Problematika GDPR na obcích a související 

bezpečnost – připravit se na GDPR 

doporučenou revizí svého stavu

• Doporučení především pro malé obce

• ORP a kraje si tuto otázku řešily po své linii

• KISMO ČR po konzultaci s MV ČR a ÚOOÚ 

připravila metodický materiál 

• Bylo doporučeno, co požadovat od 

dodavatelů softwarových produktů

• Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

• Konkrétní výstupy – doporučení - počátek 

roku  2018 5



GDPR se týká všech osobních a citlivých

osobních údajů, které se vztahují

k identifikované nebo identifikovatelné

osobě. Takové údaje se vyskytují jak

v papírové podobě, tak jako data používaná

a uložená v informačních systémech.

Nařízení Evropského parlamentu 2016/679 je 

uveřejněno v plném znění na stránkách 

ÚOOÚ.

Stránka ÚOOÚ pro GDPR: 

https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938
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https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938


Zaměřit se na činnosti které úřad provádí a  

na dokumenty, které při těchto činnostech 

vznikají. 

Cílem měl být přehled, který bude základem

pro další spolupráci s pověřencem pro

ochranu osobních údajů.

Měl by být získán přehled o rizikových

zpracování osobních údajů.
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Doporučení pro obce při implementaci   

1.Revize spojená s  analýzou existujícího 

prostředí: 

- Seznam procesů , kde jsou používány 

osobní údaje a určení důvodů pro sběr a 

zpracování osobních údajů

- Jak a kde se osobní údaje ukládají    

(papírová forma, kartotéka, archív, šanon 

a skříň,  počítač a sw. produkt, databáze, 

lokální nebo síťová úložiště, používání  

cloudové služby, e-maily, mobilní   

zařízení..) 
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2.Závěry a doporučení na základě analýzy:

- používání a zavedení nových procesů nebo 

nové technologie

- změna v IT infrastruktuře 

- doplnění stávající a vytvoření nové 

dokumentace

- vytvoření nové politiky pro ochranu dat

3.Doporučení, jaká opatření na základě

analýzy je nutné nasadit a realizovat v praxi

a vytvořit si plán postupu nasazení.

4.Pravidelná revize včetně vzdělávání a

školení obsluhy.
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5.Určit a zjistit si elektronické zdroje, kde se 

nacházejí osobní údaje (používané 

informační systémy a programy). 

6.Zjistit si veškeré „papírové“ zdroje, kde se 

nacházejí osobní údaje (tj. projít veškeré 

evidence (šanony), kde se nacházejí nějaké 

dokumenty).

7.Připravit si platné pracovní smlouvy

k revizi. Pro zpracování naprosté většiny

osobních údajů není nutný souhlas

zaměstnance. Přesto je doporučeno tento

souhlas vyjádřit buď v pracovní smlouvě

nebo nějakou formou dodatku k pracovní

smlouvě.
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8.Zjistit a vytvořit si seznam nařízení a 

pravidel úřadu, která jsou používána a jsou 

platná.

Mělo by se minimálně jednat o: 

- Organizační řád - vzor na stránkách SMO

- Provozní řád informačního systému

- Spisový řád (měl by obsahovat i seznam 

razítek)  vzor na stránkách MVČR

9.Seznam osob, které mají přístup 

k osobním údajům ze ZR obyvatel a popis 

opatření, dle kterých lze určit, komu byly a 

jsou tyto údaje předávány. Osoby, které 

mají přístup k CzechPOINTu. 

10.Pověřenec pro ochranu osobních údajů. 
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Případná rizika:  

1. Z elektronických i „papírových“ zdrojů 

vytipovat ty, které obsahují osobní údaje a 

jsou zákonnou normou nebo výkonem 

veřejné moci neobhájitelné (=neexistuje) 

nebo problematicky obhajitelné.

- U těchto zdrojů si zpracovat (popsat) a 

vytvořit seznam jako podklad pro dotaz na 

ÚOOÚ, případně vytvořit oznámení 

k posouzení legality a legitimity. 
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Co požadovat od dodavatelů SW a IS a 

doplnění vnitřních předpisů :

1.Písemně se dotázat dodavatele IS a

programů, zda jeho systémy budou včas na

nařízení připraveny a že je připraven

spolupracovat s pověřencem pro ochranu

osobních údajů.

2.Provést revizi smluv se zpracovateli. 

3.Ověřit jak budou provedena opatření na 

zabezpečení dat dle čl. 32.
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

(DPO):

Obecní úřad je povinen zajistit si pověřence 

pro ochranu osobních údajů. Popis 

problematiky a možných postupů je uveden 

v dokumentu Metodické doporučení k 

činnosti obcí k organizačně-technickému 

zabezpečení funkce pověřence pro ochranu 

osobních údajů podle obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů v podmínkách obcí, 

které je uveřejněno na stránkách MVČR.

Doporučení KISMO – společný pověřenec 

prostřednictvím  DSO 
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Jak doposud probíhá zavádění 

nařízení GDPR na úrovni měst a 

obcí, především u obcí I.typu?

• Byly zpracovány procesní analýzy u 

úřadů a příspěvkových (většinou 

školských) zařízení

• Byly realizovány konkrétní opatření z 

procesní analýzy – např. uzamykatelné 

skříně

• Byly uzavřeny smlouvy s pověřencem 

pro ochranu osobních údajů buď přímo 

nebo prostřednictvím DSO

• Obce a školy platí za činnost pověřenci 

pro ochranu osobních údajů  

• Probíhají konzultace s pověřencem 
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Děkuji za pozornost!

Mgr.Jaroslav Střelák, předseda KISMO

podatelna@krumsin.cz, 725 131 130 

S využitím prezentace 

Ing. Josefa Švece, člen KISMO

svec@velkemezirici.cz   602 533 407


