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Název návrhu: 

Vybavení členů zastupitelstva výpočetní technikou z majetku Statutárního města 

Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

ukládá Radě města Přerova, zajistit vybavení členů zastupitelstva města Přerova výpočetní technikou 

pro pracovní účely v rámci výkonu jejich mandátu. 

 

VARIANTA II 

neukládá Radě města Přerova, zajistit vybavení členů zastupitelstva města Přerova výpočetní 

technikou pro pracovní účely v rámci výkonu jejich mandátu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor vnitřní správy, oddělení informačních a komunikačních služeb 

Odbor vnitřní správy, oddělení informačních a komunikačních služeb se přiklání k doporučení návrhu 

usnesení ve Variantě I. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora doporučuje vybavit všechny členy zastupitelstva notebooky, které bude možné 

využívat výhradně pro výkon jejich mandátu. Důvodem je platná licenční smlouva dodavatele 

aplikace, v níž jsou zpracovávány podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva, kdy 

dodavatel, dle jeho vyjádření, není, v případě instalace na soukromé ntb, schopen garantovat naplnění 

předpokladů bezpečnostní politiky pro možný únik citlivých dat, které jejich systém obsahuje a dále 



požadavky na zabezpečení ochrany osobních údajů (GDPR) budou předlohy k jednání distribuovány 

výhradně elektronicky. Tímto řešením bude možné nejen daleko lépe ochránit osobní údaje, ale jedná 

se také o daleko pružnější  a pro zastupitele komfortnější systém, kdy nebudou muset vyzvedávat 

podkladové materiály na magistrátu a budou je mít k dispozici v podstatě okamžitě po jejich distribuci. 

V neposlední řadě je třeba zmínit také efektivitu a nákladovost práce, kdy  odpadne pracné množení a 

kompletování materiálů, dojde k významné materiálové a úspoře - papír, tonery, kopírky apod. 

Elektronická verze současně nebrání tomu, aby si zastupitelé při přípravě podkladů do elektronicky 

doručených materiálů vpisovali své poznámky či návrhy pro další práci. 

 

Důvodová zpráva: 

V uplynulých volebních obdobích byla zvoleným členům zastupitelstva, na základě rozhodnutí orgánů 

obce, vždy zapůjčována výpočetní technika/NTB, která jim sloužila k pracovním účelům v rámci 

výkonu jejich volebního mandátu.  

Ve volebním období 2014 – 2018 rozhodlo ZM, že technické zajištění členů zastupitelstva bude 

realizováno v kombinovaném režimu, a to tak, že NTB budou zapůjčeny pouze těm členům 

zastupitelstva, kteří o to požádají. Ostatním bylo umožněno využívat jejich osobní techniku. 

S ohledem na zásadní posun v oblasti kybernetické bezpečnosti a zpřísnění pravidel platných pro 

ochranu osobních údajů (GDPR), tento model již není nadále vhodný. Přicházejí tak v úvahu 2 

alternativy, a to, buď všem členům zastupitelstva formou zápůjčky poskytnout pro pracovní účely, v 

rámci výkonu jejich mandátu výpočetní techniku, která bude pod správou odboru vnitřní správy, 

oddělení informačních a komunikačních služeb, nebo návrat zpět k „papírové“ administrativě.  

Vzhledem k výraznému rozvoji elektronizace veřejné a státní správy, kybernetické bezpečnosti, 

zpřísňování povinností spojených s ochranou osobních údajů, by případný návrat k „papírovému 

režimu“ představoval jednoznačný regres. Jako jednoznačně efektivnější je proto varianta, členy 

zastupitelstva výpočetní technikou vybavit.  

 

 


