
Stránka 1 z 6 

 

Vnitřní předpis č. …./2019   

vydaný Zastupitelstvem města Přerova 

 

 

o ochraně osobních údajů  
 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis: 

 

1. Úvodní ustanovení 

Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů v rámci Zastupitelstva 

města Přerova a výborů Zastupitelstva města Přerova včetně opatření a záruk k zajištění jejich 

ochrany, důvěrnosti a postupů pro vypořádání žádostí subjektů údajů. 

 

2. Základní pojmy 

Citlivý údaj  Osobní údaj, který vypovídá o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém 

přesvědčení nebo členství v odborech, dále genetický údaj a 

biometrických údaj zpracovávaný za účelem jedinečné 

identifikace fyzické osoby, údaj o zdravotním stavu či o 

sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby nebo 

osobní údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných 

činů fyzické osoby či souvisejících bezpečnostních opatření  

Informační systém  - agendový informační systém MMPr, kterým se rozumí 

informační systém zabezpečující zpracování konkrétní agendy a 

instalovaný na serverové infrastruktuře MMPr, 

- informační systém na úrovni jednotlivých odborů MMPr, který 

zahrnuje správu osobních údajů prostřednictvím lokálně 

nainstalovaných operačních, kancelářských či jiných 

softwarových produktů (MS Access, MS Excel, MS Word, 

WIN602 aj.) přímo na konkrétním počítači ve vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Počítač Počítač či notebook ve vlastnictví  statutárního města Přerova 

nebo počítač či notebook ve vlastnictví nebo užívání oprávněné 

osoby, na kterém jsou zaměstnanci oddělení ICT nainstalovány 

informační systémy sloužící pro výkon činnosti oprávněných 

osob.  

Mobilní zařízení Mobilní hardware (např. flashdisk, CD, DVD) nebo mobilní 

telefon s přímým propojením na software instalovaný v počítači 

(např. e-mailový klient). 

MMPr  Magistrát města Přerova 

oddělení ICT Oddělení informačních a komunikačních služeb Odboru vnitřní 

správy 
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Nařízení GDPR  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Oprávněná osoba  Volený funkcionář dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, u kterého vyplývá nutnost zpracování 

osobních údajů z jeho funkčního zařazení a předmětu činnosti, 

oprávněnou osobou je tedy člen ZM, výboru ZM, a to z řad 

členů zastupitelstva, tak také z řad odborné veřejnosti, jestliže 

zpracovávají osobní údaje v rámci výkonu funkce.   

Osobní údaj  Osobním údajem fyzické osoby se rozumí zejména jméno a 

příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, 

adresa bydliště, číslo SIPO, bezdlužnost, výše pohledávky, 

závazku, podpis 

Osobním údajem jsou i údaje statutárních zástupců právnických 

osob, jiných jejich zástupců, kontaktních osob či zaměstnanců  

Pověřenec  Osoba vykonávající pro statutární město Přerov funkci 

pověřence pro ochranu osobních údajů, a to dle nařízení GDPR a 

tohoto vnitřního předpisu. 

Příjemce   Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura 

nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už 

se jedná o třetí stranu či nikoli.  

Souhlas subjektu údajů  Svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný, vědomý a 

odvolatelný projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je 

svolení subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů za 

konkrétním účelem.  

Správce  Správcem osobních údajů pro zpracování osobních údajů 

realizovaná v rámci MMPr, ZM a výborů ZM je statutární město 

Přerov. 

Subjekt údajů  Fyzická osoba nepodnikající nebo podnikající, jejíž osobní údaje 

jsou v rámci MMPr, ZM a výborů ZM zpracovávány.  

Subjektem osobních údajů nejsou právnické osoby, jejichž údaje 

(název, IČ, sídlo apod.) nejsou považovány dle nařízení GDPR 

za osobní údaje  

Úřad  Úřad pro ochranu osobních údajů  

ZM  Zastupitelstvo města Přerova  

Zpracování osobních 

údajů  

Jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo 

soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez 

pomoci automatizovaných postupů.  

Za zpracování osobních údajů se považuje zejména jejich 

shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, 

uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 

použití, zpřístupnění, přenos, šíření, seřazení, zkombinování, 

omezení, výmaz nebo zničení. 

 

Zveřejněný osobní 

údaj  

Osobní údaj zpřístupněný veřejnosti zejména hromadnými 

sdělovacími prostředky (např. prostřednictvím médií), jiným 

veřejným sdělením (např. uvedením na jednání zastupitelstva).  
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3. Opatření a povinnosti k ochraně osobních údajů 

 

3.1 Obecná opatření k ochraně osobních údajů 

3.1.1 Systém ochrany osobních údajů je tvořen komplexem opatření, které jsou v rámci 

MMPr, ZM a výborů ZM realizovány za účelem zabezpečení ochrany a 

bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. 

3.1.2 Komplex opatření k ochraně osobních údajů nastavených v rámci MMPr zahrnuje 

zejména: 

a) povinnost zachovávat zásadu minimalizace zpracování osobních údajů, 

b) povinnost dodržovat pravidla uvedená v tomto vnitřním předpisu, v nařízení 

GDPR a souvisejících předpisech, 

c) omezení okruhu osob oprávněných ke zpracování osobních údajů a k přístupu 

k osobním údajům, 

d) povinnost zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném 

rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné 

e) povinnost oprávněné osoby k zabezpečení nosičů informací s osobními údaji 

vedených v listinné a elektronické podobě na přenosných nosičích 

v uzamčených prostorách (např. trezor, skříň, psací stůl);  

f) povinnost udržovat v tajnosti osobní přístupová hesla do počítačů, mobilních 

telefonů a Informačního systému. 

 

3.2 Povinnosti oprávněných osob 

3.2.1 Oprávněné osoby jsou oprávněny ke zpracování osobních údajů pouze v rozsahu 

nezbytném pro řádný výkon funkce (svěřené činnosti).  

3.2.2 Oprávněné osoby jsou při zpracování osobních údajů povinny dodržovat 

povinnosti a postupy stanovené tímto vnitřním předpisem, nařízením GDPR, 

souvisejícími právními předpisy a provozním řádem pro používání výpočetní 

techniky a informačních systémů vydaný oddělením ICT (dále jen „provozní řád“; 

znění aktuální ke dni vydání tohoto vnitřního předpisu viz příloha č. 3). Provozní 

řád je oddělení ICT oprávněno v nezbytných případech aktualizovat, v takovém 

případě o jeho změně vždy oprávněné osoby vhodným způsobem vyrozumí. 

3.2.3 Oprávněné osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných 

osobních údajích a o implementovaných bezpečnostních opatřeních a zárukách k 

jejich ochraně, nestanoví-li zákon jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

výkonu funkce. 

3.2.4 Oprávněné osoby jsou povinny dodržovat přijatá bezpečnostní opatření a záruky 

tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu ke 

zpracovávaným osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 

osobních údajů.  

3.2.5 Oprávněné osoby jsou povinny v rámci bezpečnostních opatření a záruk k ochraně 

osobních údajů dodržovat zejména následující povinnosti: 

a) Počítače oprávněných osob a informační systémy musí být zabezpečeny před 

volným přístupem neoprávněných osob prostřednictvím povinné autentizace 
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oprávněné osoby (přihlášení oprávněné osoby do počítače po jeho zapnutí 

zadáním uživatelského jména a hesla a přihlášení oprávněné osoby do 

Informačního systému po jeho spuštění zadáním uživatelského jména a hesla). 

Oprávněné osobě se zakazuje sdělit nebo jinak zpřístupnit vlastní autentizační 

údaje do pracovního počítače a informačního systému jakékoliv jiné osobě.  

b) Zobrazovací zařízení (např. monitor) musí být vždy orientováno tak, aby údaje 

nemohly být zpřístupněny neoprávněným osobám. 

c) Ukládat nosiče obsahující osobní údaje na náležitě zajištěná místa a při práci s 

nimi postupovat tak, aby jiná osoba nemohla použít tyto nosiče jako zdroj 

informace.  

d) Informace obsahující osobní údaje získané z Informačních systémů zpřístupňovat 

a předávat jen jiným oprávněným osobám v rozsahu nezbytném pro výkon jejich 

agendy.  

e) Kopie nosičů s osobními údaji či osobních údajů samých pořizovat jen 

v případech nezbytných pro výkon funkce (nelze-li účelu dosáhnout jinak), na 

kopie nosičů se aplikují stejná bezpečnostní opatření a záruky jako na originál. 

f) Je-li nezbytné ukládat zpracovávané osobní údaje na externí hardware, pak tyto 

osobní údaje ukládat pouze na šifrovaný externí hardware, nebo je zabezpečit 

heslem nebo PIN.  

g) Provádět průběžně ničení přípravných podkladů (rukopisů, konceptů, poznámek) 

sloužících ke zpracování osobních údajů.  

h) Jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů jako např. ztráta počítače, 

mobilního zařízení nebo listinného spisu, čipu, odeslání e-mailu obsahujícího 

evidenci nesprávnému adresátovi, ztráta klíče k uzamykatelným prostorám, ve 

kterých se nachází dokumenty obsahující osobní údaje zpracovávané v souvislosti 

s výkonem funkce, neoprávněný přístup do počítače, IS, pokus o hackerský útok 

(tzv. bezpečnostní incident) bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po 

dni, kdy bylo zjištěno, sdělit pověřenci. 

i)  V případě vysoce rizikového porušení zabezpečení (tj. takového, které má velmi 

pravděpodobně za následek zpřístupnění osobních údajů více než 500 subjektů 

údajů třetí osobě) je oprávněná osoba povinna oznámit pověřenci porušení 

zabezpečení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 4 hodin od okamžiku, kdy 

bylo zjištěno. Závazný vzor oznámení porušení zabezpečení, tzv. záznam o 

porušení zabezpečení osobních údajů je součástí tohoto vnitřního předpisu jako 

příloha č. 3. Oprávněná osoba je povinna tento záznam odevzdat vyplněný 

pověřenci, který vede evidenci těchto záznamů za celé statutární město Přerov. 

Body C. a D. tohoto záznamu vyplní oprávněná osoba v součinnosti s 

pověřencem. 

j) Poskytnout požadovanou součinnost pověřenci a Úřadu. 

k) Při zpracování osobních údajů dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých 

právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a dbát na ochranu 

před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu 

údajů.  

l) Provádět průběžné ničení přípravných podkladů (rukopisů, konceptů, poznámek). 

3.2.6 Oprávněné osoby jsou oprávněny konzultovat prováděná zpracování osobních 

údajů s pověřencem. 
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4. Právní tituly pro zpracování osobních údajů 

4.1 Oprávněné osoby mohou realizovat jednotlivé druhy zpracování osobních údajů dle 

tohoto VP, pouze pokud proto mají alespoň jeden z následujících právních titulů:  

a) zpracování je nezbytné pro dodržení právní povinnosti,  

b) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci,  

c) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel.  

4.2 Primárními právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou právní tituly uvedené v 

odst. 4.1 písm. a) a b) tohoto vnitřního předpisu.  

4.3 Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel je oprávněná 

osoba oprávněna požadovat pouze v případech, pokud nelze dané zpracování založit na 

žádném z právních titulů uvedených v odst. 4.1 písm. a) až b) tohoto vnitřního předpisu.  

4.4 Souhlas subjektu údajů se zpracováním musí mít písemnou formu a musí z něho být 

v souladu s nařízením GDPR zřejmé, v jakém rozsahu a jakému správci je poskytován, k 

jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje. Subjekt údajů musí být informován o 

možnosti souhlas kdykoliv písemně odvolat. Vzor obecného souhlasu se zpracováním 

osobních údajů je přílohou č. 2 tohoto vnitřního předpisu. 

 

5. Zpracování citlivých údajů 

5.1 Oprávněné osoby jsou při výkonu své funkce oprávněny ke zpracování citlivých údajů 

pouze za předpokladu, že lze aplikovat některou z výjimek nařízení GDPR. 

5.2 S výjimkami oprávněné osoby seznámí pověřenec.  

 

6. Přístup subjektů údajů k osobním údajům 

6.1 Plnění povinnosti správce umožnit subjektu údajů na jeho žádost přístup k jeho osobním 

údajům dle nařízení GDPR zajišťuje pověřenec. 

6.2 V případě obdržení žádosti o přístup k osobním údajům bude žádost bezodkladně 

postoupena oprávněnou osobou pověřenci. 

 

7.    Pověřenec  

7.1 Pověřenec vykonává zejména následující činnosti: 

(a) oprávněným osobám na základě jejich žádosti poskytuje součinnost, poradenství, 

informace a konzultace ohledně ochrany a zpracování osobních údajů realizovaných 

v rámci statutárního města Přerov 

(b) průběžně monitoruje dodržování tohoto vnitřního předpisu, nařízení GDPR a 

souvisejících předpisů, v případě zjištění pochybení navrhuje opatření k nápravě, 

(c) dokumentuje bezpečnostní incidenty a v odůvodněných případech zajišťuje jejich 

ohlášení Úřadu a oznámení dotčeným subjektům údajů, 
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(d) vyřizuje žádosti subjektů údajů dle nařízení GDPR (o potvrzení od správce, zda 

osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, žádost o výmaz, opravu, 

omezení zpracování či práva na přenositelnost).  

7.2  Pověřenec zajistí, aby oprávněné osoby byly prokazatelně seznámeny s pravidly na ochranu 

osobních údajů obsaženými v tomto vnitřním předpisu. Pověřenec zajišťuje podpis 

prohlášení o mlčenlivosti a o seznámení s pravidly ochrany a implementovanými 

bezpečnostními opatřeními oprávněnými osobami. Vzor prohlášení je přílohou č. 1 tohoto 

vnitřního předpisu. Prohlášení bude předáno na Kanceláře tajemníka k zařazení do osobního 

spisu oprávněné osoby. 

    7.3  Pověřenec je oprávněn namátkově kontrolovat dodržování tohoto vnitřního předpisu ze 

strany náhodně vybraných oprávněných osob. O provedených kontrolách vede pověřenec 

písemné záznamy obsahující především jména a příjmení kontrolovaných oprávněných 

osob, datum provedení kontroly, kontrolovanou oblast, způsob provedení kontroly, výsledek 

kontroly a podpis kontrolujícího. Zjistí-li pověřenec nedostatky, navrhne opatření k 

zabránění opakování nedostatků. Pověřenec zejména kontroluje, aby osobní údaje 

zpracovávaly pouze oprávněné osoby, aby byla dodržována organizační a technická 

opatření ochrany osobních údajů a aby k údajům v informačních systémech měly přístup 

pouze oprávněné osoby. 

     7.4 Pověřenec musí být náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících 

s ochranou osobních údajů zpracovávaných oprávněnými osobami, musí mít zajištěn přístup 

ke zpracovávaným osobním údajům a operacím zpracování a má právo na poskytování 

součinnosti ze strany oprávněných osob kdykoliv na jeho žádost.   

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1 Tento vnitřní předpis byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 5. zasedání 

konaném dne 30.4.2019 usnesením č. ……….. a nabývá účinnosti dnem 1.5.2019.  

8.2 Nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu jsou následující přílohy (vzory dokumentů): 

Příloha č. 1 - vzor prohlášení o mlčenlivosti a o seznámení s pravidly ochrany osobních 

údajů  

  Příloha č. 2 – záznam o porušení zabezpečení osobních údajů 

  Příloha č. 3 – Provozní řád pro používání výpočetní techniky a informačních systémů 

 

 

V Přerově dne …………………………. 

 

 

 

  Ing. Petr Měřínský        Michal Zácha, DiS. 

       primátor        náměstek primátora 

 

 

Za správnost: Kancelář primátora 


