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Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vnitřní předpis č. _2019 o ochraně osobních údajů 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Vnitřní předpis č. .../2019 o ochraně osobních údajů, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 13. schůzi konané dne 4.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

vydat vnitřní předpis dle návrhu na usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora doporučuje schválit vnitřní předpis o ochraně osobních údajů dle návrhu na 

usnesení.  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Správce (statutární město Přerov) musí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 

"GDPR") zavést vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. K tomu, 

aby byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s GDPR, musí přijmout mj. také vnitřní 

koncepci (předpis) o ochraně osobních údajů. Vzhledem k výše uvedenému pověřenec pro ochranu 

osobních údajů doporučuje schválit vnitřní předpis dle přílohy důvodové zprávy.  

 

Důvodová zpráva: 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR) je novým 



právním rámcem ochrany osobních údajů a nakládání s nimi v evropském prostoru, které vstoupilo v 

účinnost dne 25. května 2018 a které výrazně zvýšilo ochranu osobních dat občanů. Cílem GDPR je 

hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji. GDPR tedy 

zesiluje kontrolu občanů nad svými osobními údaji a týká se všech korporací, institucí, ale i 

jednotlivců, kteří zpracovávají osobní data. Charakteristická je univerzální použitelnost GDPR ve 

všech státech EU (a Islandu, Norska a Lichtenštejnska), tudíž má sjednocující účinek, neboť jednotná 

pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU a třech vyjmenovaných. Právě 

zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo i jedním z cílů přijetí GDPR. 

Záměrem zákonodárců bylo dát evropským občanům větší kontrolu nad tím, co se s jejich osobními 

daty děje - proto GDPR zavádí velmi vysoké pokuty za porušení nových pravidel a nařizuje větším 

zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Každý 

správce i zpracovatel (tedy i statutární město Přerov) odpovídá za dodržování povinností stanovených 

GDPR. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování musí být správce schopen 

doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování 

osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň 

je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. GDPR je tedy založeno na dvou principech - 

odpovědnosti (dodržování stanovených zásad včetně schopnosti prokázat to formou kodexů, osvědčení 

a záznamů o činnostech zpracování) a rizika (zhodnocení existence rizika či vysokého rizika pro práva 

a svobody fyzické osoby, jejíž data jsou zpracovávána). 

  

S ohledem na povinnosti stanovené dle GDPR bylo v prostředí statutárního města Přerova jakožto 

správce a zpracovatele osobních údajů provést právní analýzu současného stavu zpracování osobních 

údajů (tj. specifikace zpracovávaných dat a stanovení role subjektu správce - zpracovatel, jejich 

celkový životní proces u subjektu) - vstupní analýza, dále srovnat výsledky vstupní analýzy s 

požadavky GDPR (porovnání, specifikace rizik a nedostatků v rámci činnosti celého subjektu) - 

srovnávací analýza a dále je nutno specifikovat opatření, které je nutno dále implementovat k dosažení 

souladu s GDPR (zavedení potřebných harmonizačních procesů). 

  

Dle výsledků právní analýzy bylo potřebné zpracovat návrhy vnitřních předpisů o ochraně osobních 

údajů v podmínkách statutárního města Přerova. Povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů byly pro 

členy Rady města Přerova, členy komisí Rady města Přerova a pro zaměstnance statutárního města 

Přerova zařazené do Magistrátu města Přerova a Městské policie Přerov upraveny Vnitřním předpisem 

č. 7/2018 vydaným Radou města Přerova na její 101. schůzi konané dne 20.9.2018. Je však ještě 

zapotřebí vydat vnitřní předpis upravující povinnosti členů Zastupitelstva města Přerova a členů 

výborů Zastupitelstva města Přerova přímo reflektující postavení členů zastupitelstva obce, resp. členů 

výborů zastupitelstva obce. Vzhledem k této skutečností byl připraven návrh vnitřního předpisu dle 

přílohy důvodové zprávy.  

  

  

Návrh vnitřního předpisu byl konzultován s pověřencem pro ochranu osobních údajů a vedoucím 

Odboru vnitřní správy; s tímto návrhem byli předem taktéž seznámeni všichni členové Zastupitelstva 

města Přerova s možností uplatnit dotazy a připomínky k jeho textu.  

  

  

  

  

 

 


