
Zápis č. 6 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 26. 6. 2019 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl  

   Jana Matyášová 

   Mgr. Petr Caletka 

   Bc. Rostislav Hrdiborský 

   PhDr. Marcel Kašík 

   Ing. Jiří Kafka 

   Zdeněk Mach 

   Ing. Jiří Kohout 

  

Nepřítomni:  PhDr. Jiří Pospíšil (omluven) 

 

Hosté:   Ing. Renata Lounová  

 

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

1) Zahájení, kontrola zápisu 

2) Seznámení se s Vnitřním předpisem č. 4/2019 vydaným 

Zastupitelstvem města Přerova o ochraně osobních údajů – Ing. Renata 

Lounová, pověřenec pro ochranu osobních údajů Magistrátu města 

Přerova 

3) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 
4) Různé 

5) Závěr  



1) Zahájení, kontrola zápisu 

 

Předseda Kontrolního výboru RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy 

Kontrolního výboru (dále KV). 

Předseda KV konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas, vzhledem k výše 

uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Předseda KV se členů KV zeptal, 

zda souhlasí se zveřejněným zněním zápisu z minulého jednání KV tak, jak byl 

zveřejněn na webových stránkách statutárního města Přerova. Nikdo z přítomných 

členů KV neměl proti zápisu námitky – o tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/6/1a/2019 

Výsledek hlasování: Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

Členové kontrolního výboru hlasovali o programu jednání a dohodli se, že bod 2) a 

bod 3) budou projednány v opačném pořadí. Tato změna programu byla jednohlasně 

schválena.  

 

KV/6/1b/2019 

Výsledek hlasování: Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

2) Seznámení se s Vnitřním předpisem č. 4/2019 vydaným 

Zastupitelstvem města Přerova o ochraně osobních údajů – Ing. Renata 

Lounová, pověřenec pro ochranu osobních údajů Magistrátu města 

Přerova 

 

Na jednání KV se dostavila Ing. Renata Lounová, která seznámila členy KV s nově 

schváleným vnitřním předpisem, který se týká ochrany osobních údajů. Upozornila 

na nejdůležitější body tohoto vnitřního předpisu. 

- Členové Kontrolního výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 

zpracovávaných údajích – nesdělovat informace z probíhajících jednání KV 



před tím, než bude zveřejněn zápis z jednání KV na webových stránkách 

statutárního města Přerova. V případě úniku informací hrozí nebezpečí 

desinformací, které potom následně kolují na sociálních sítích. 

- Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. 

- Ing. Renata Lounová informovala přítomné členy KV, že kontakty na 

pověřence pro ochranu osobních údajů budou zveřejněny v zápise 

z tohoto jednání KV a v případě nejasností se na ni členové KV mohou 

obrátit, to platí i v případě nejasností při anonymizaci údajů při 

zveřejňování. 

- V případě bezpečnostního incidentu ihned kontaktovat pověřence pro 

ochranu osobních údajů, se kterým vyplní Záznam o porušení zabezpečení 

osobních údajů a další kroky činí již pověřenec pro ochranu osobních 

údajů. 

- I nadále hrozí Hackerská napadení – tzv. phishingové útoky (= podvodná 

technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů). 

- Dne 24. dubna 2019 byl přijat zákon o zpracování osobních údajů – 

účinnost nastala dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů. 

- Dávat si pozor při připojování na mail – dbát na dostatečné zabezpečení: 

používat důvěryhodné internetové připojení, nevyužívat veřejné wifi sítě 

bez použití sofistikovaných hesel (viz Příloha č. 3 Vnitřního předpisu č. 

4/2019). 

 

U některých bodů proběhla diskuze, členové KV měli možnost klást dotazy Ing. 

Renatě Lounové. Na všechny kladené dotazy Ing. Renata Lounová přítomným 

členům KV dostatečně zeširoka odpověděla. 

 

Kontaktní údaje jsou tyto: Ing. Renata Lounová, pověřenec pro ochranu osobních 

údajů, sídlo: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, 4. patro, kancelář č. 74, tel.: 

728 377 766, pevná linka: 581 268 135, mail: renata.lounova@prerov.eu. 

 

 

3) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 
 

Členům KV byly sděleny výsledky z probíhajících kontrol. 

 

První kontrola se týká ubytovny Českého červeného kříže. O průběhu kontroly podal 

ústní zprávu pan Zdeněk Mach. 

mailto:renata.lounova@prerov.eu


Uvedl, že nový vlastník má dle uzavřené smlouvy povinnost ke třem objektům, které 

má zlikvidovat. Ze smlouvy vyplývá, že cena byla stanovena dle znaleckého 

posudku, který byl stanoven na hodnotu 10 miliónů Kč. Podmínkou je, že bude 

provedena demolice. Její cena byla odhadnuta na 3 milióny Kč.  Tato cena bude 

odpočtena od hodnoty 10 miliónů korun, to znamená, že za pozemky v areálu 

Výstaviště zaplatí nový vlastník 7 miliónů korun. V případě, že by nový vlastník 

objekty uvedené dle smlouvy nezdemoloval, bude povinen zaplatit smluvní pokutu, 

jejíž výše je uvedena ve smlouvě a rovná se ceně demolice. 

Pan Mach uvedl, že neměl k dispozici znalecký posudek, tudíž nemůže posoudit, na 

jakém základě byla znalcem uvedena odhadní cena demolice. 

K tomuto Ing. Jiří Kohout poznamenal, že je možné přezkoumat i znalecký posudek, 

v případě, že by nebyl adekvátní či zde byly pochybnosti, je možné požádat o 

vypracování revizního posudku. PhDr. Marcel Kašík k tomuto uvedl, že v případě 

potřeby nahlédnutí do znaleckého posudku, je možné požádat vedoucího 

příslušného odboru k sjednání schůzky a posudek na místě prostudovat. Bylo 

dohodnuto, že členové pracovní skupiny se dohodnou na dalším postupu. 

 

Následně podal zprávu o průběhu kontroly Sportoviště Přerov, s. r. o. Ing. Jiří 

Kohout. Všem přítomným členům KV sdělil, že kontrolu hodlá provést zeširoka, nemá 

doposud žádné závěry, neboť i nadále dochází k uzavírání dalších smluv a celý 

převod z Tepla, a. s. na Sportoviště Přerov, s. r. o. je poněkud složitější a rozsáhlejší, 

proto bude probíhat kontrola poněkud delší dobu. 

 

4) Různé  

 

V rámci tohoto bodu připomněl předseda KV všem přítomným členům, aby ti, kteří 

tak dosud neučinili, si prostudovali nový jednací řád KV, který jim byl zaslán 

elektronicky. 

Další bodem bylo schválení kalendářního plánu práce, který předseda KV zaslal 

jednotlivým členům KV ještě před jednáním, aby se s ním mohli seznámit, případně 

uvést připomínky a dohodnout změny navržených termínů jednání KV. Vzhledem 

k tomu, že jedno jednání KV bude probíhat v době dovolených, je pravděpodobné, že 

nemusí být účast v tento termín jednání 100 %. V návrhu plánu práce je stanoven 

interval po 6 týdnech. V případě aktuální potřeby je samozřejmě možné sjednat 

mimořádné termíny jednání KV. O tomto proběhlo hlasování. 

 

 



KV6/4/2019 

Výsledek hlasování: Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

5) Závěr 

 

Vzhledem k tomu, že dochází ke změnám kontaktních údajů jednotlivých členů KV, 

bylo dohodnuto, že všem bude zaslán aktualizovaný seznam členů KV s aktuálními 

údaji. 

 

Na konci jednání KV si vzal slovo opět předseda KV, který poděkoval všem členům 

KV za jejich účast a jednání ukončil v 15:40 hod. 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………... 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    RSDr. Josef Nekl 

organizační pracovnice    předseda Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru        

 

 

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   hosté výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

   tajemník 


